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GERARD BUTLER’S CHOICE

THE SHIRT YOU CAN WEAR
LIKE NO OTHER.

OLYMP.COM/SIGNATURE

PITTI IMMAGINE UOMO FLORENCE · 7–10 JANUARY 2020
COSTRUZIONI LORENESI PAVILION · FIRST FLOOR · STAND 2

PREMIUM BERLIN · 14–16 JANUARY 2020
HALL 4 · STAND NUMBER: H4-D 08

SHOWROOM BELGIUM
DUE SELECT BVBA · CALEVOETSTRAAT 84 · 1180 UKKEL

OLY_6689_195x275_SIG_AZ_2_1_ModeInc_HW20_100pc.indd   2OLY_6689_195x275_SIG_AZ_2_1_ModeInc_HW20_100pc.indd   2 12.12.19   11:2812.12.19   11:28

P
H

O
T

O
: G

R
E

G
 W

IL
LI

A
M

S 
· O

LY
M

P
 C

O
N

T
A

C
T

: O
LI

V
IE

R
 W

EL
LE

N
S 

· +
3

2
 4

79
 2

7 
4

7 
8

3 
· O

LI
V

IE
R

.W
EL

LE
N

S
@

O
LY

M
P.

C
O

M

OLY_6689_195x275_SIG_AZ_2_1_ModeInc_HW20_100pc.indd   1OLY_6689_195x275_SIG_AZ_2_1_ModeInc_HW20_100pc.indd   1 12.12.19   11:2712.12.19   11:27



TELLUS RISUS

5     FALL WINTER 2020| MODE INC.5    MODE INC. |  FALL WINTER 2020

Martens Fashion Group, World Fashion Center, Showroom  4.09.01, Koningin Wilhelminaplein 1, NL-1062 HG Amsterdam
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Zusammen sind wir 100.
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EXPLORE THE NEW LIFESTYLE 
COLLECTION AUTUMN / WINTER 2020

HALLE 29, Düsseldorf: 25.–28.01.20 
CIFF, Copenhagen: 29.–31.01.20 
FASHION BUSINESS DAYS, Stockholm: 05.–07.02.20 
CPM, Moscow: 24.–27.02.20 
camel active Showroom
Boechoutlaan 107
1853 Strombeek-Bever

CONTACT: 
Heidi De Lathouwer
Phone: +32 470 35 65 50
E-Mail: h.delathouwer@bueltel.com 
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“Anyone can get dressed 
up and glamorous, 
but it is how people dress 
in their days off that are 
the most intriguing.” 
Alexander Wang

“Don’t be into trends. Don’t make fashion 
own you, but you decide what you are, what 
you want to express by the way you dress 
and the way to live.”
Gianni Versace

“You can never take too much care 
over the choice of  your shoes. Too 
many women think that they are 
unimportant, but the real proof  of  
an elegant woman is what is on her 
feet.” 
Christian Dior “The hardest thing 

in fashion is not to 
be known for a logo, 
but to be known for a 
silhouette.” 
Giambattista Valli

“I wish I had invented blue jeans: 
the most spectacular, the most 

practical, the most relaxed and 
nonchalant. They have expression, 

modesty, sex appeal, simplicity—
all I hope for in my clothes.”

Yves Saint Laurent

“You either know 
fashion or you don’t” 

Anna Wintour

“FASHION IS NOT 
NECESSARILY ABOUT 

LABELS. IT’S NOT ABOUT 
BRANDS. IT’S ABOUT 

SOMETHING ELSE THAT 
COMES FROM 
WITHIN YOU.”

Ralph Lauren

“Fashion is not something that 
exists in dresses only. Fashion is in 
the sky, in the street, fashion has to 
do with ideas, the way we live, what 
is happening.” — 
Coco Chanel
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 “Fashion is very important. 
It is life-enhancing and, like 
everything that gives pleasure, it 
is worth doing well.” 
Vivienne Westwood

“SHOES TRANSFORM YOUR BODY 
LANGUAGE AND ATTITUDE. THEY LIFT 
YOU PHYSICALLY AND EMOTIONALLY”

CHRISTIAN LOUBOUTIN

“I don’t design clothes, 
I design dreams”

RALPH LAUREN

“A woman is never 
sexier than when she is 
comfortable in her clothes.” 
Vera Wang“ I’S A NEW ERA IN 

FASHION. THERE ARE 
NO RULES.”  
Alexander McQueen

“ I don’t do fashion. I am fashion.” 
Coco Chanel
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Door: ADRIANA BOERLAND

BEURSAGENDA 2020
MANNEN/VROUWEN

PITTI IMMAGINE UOMO 
Locatie: Florance 
Datum: 7 januari 2020 – 10 januari 2020 
Pitti Imagine Uomo is de grootste mannenbeurs van Europa met veel Italiaanse 
en internationale merken. Het mannenmerk gelooft volledig in het concept 
van de moderne handelsbeurs als een evenement dat zich steeds vernieuwd en 
ontwikkeld. Volgens Pitti Immagine moet de beurs duidelijke en stimulerende 
relaties creëren tussen de exposanten en de kopers.

CIFF 
Locatie: Kopenhagen 
Datum: 29 januari 2020 – 31 januari 2020 
Copenhagen International Fashion Fair (CIFF) is een van de meest 
toonaangevende modebeurzen in Europa en maakt ook deel uit van de 
Copenhagen Fashion Week. Het is een beurs waar zowel mannen als 
vrouwenmode, jeans, lingerie en lederwaren worden getoond op bijna 20.000 
vierkante meter.

LINGERIEPRO TRADEFAIR
Locatie: Antwerpen 
Datum: 26 januari 2020 – 27 januari 2020 
De enige modevakbeurs in België voor betreft 
lingeriespeciaalzaken. Op LingeriePro worden ruim 350 
collecties in nachtmode, lingerie, badmode, shapewear en 
meer voor vrouwen, mannen en kinderen vertoond. 

REVOLVER 
Locatie: Kopenhagen 
Datum: 29 januari 2020 – 31 januari 2020 
Revolver presenteert de meest vooruitstrevende hedendaagse Scandinavische 
design-gedreven modemerken. Ze hebben ook kwaliteitsmerken uit andere 
landen, maar die wel passen binnen de Scandinavische identiteit. Revolver is een 
uniek bestelplatform voor heren- en dameskleding, dat zowel de beste kopers uit 
Scandinavië als internationaal aantrekt om zaken te doen en te netwerken.

SPRING SUMMER 2020| MODE INC.

WHITE STREET MARKET 
Locatie: Milan 
Datum: 11 januari 2020 – 13 januari 2020 
WHITE is de internationale hedendaagse modeshow in Milaan. Met zijn vier 
edities per jaar vertegenwoordigt de show het lanceerplatform voor het succes 
van kleine en middelgrote ondernemingen, en werd het een referentiepunt voor 
de meeste grote multimerkenbedrijven ter wereld. 

PURE LONDON 
Locatie: London
Datum: 9 februari 2020 – 11 februari 2020 
Pure London is de meest geanticipeerde vakbeurs op modevlak. Elk 
jaar zit het evenement vol met inspiratie, creativiteit en 800 fashion 
brands. Geen enkel andere UK-show biedt sourcing en merken samen. 
Zeker de moeite waard om er heen te gaan! 

LIBERTY FASHION FAIRS 
Locatie: New York 
Datum: 20 januari 2020 – 22 januari 2020 
Liberty Fashion Fairs is een niet te missen modebeurs voor mannen. Ze brengen 
de meest vooruitstrevende merken samen in een inspirerende design omgeving. 

WHO’S NEXT 
Locatie: Parijs 
Datum: 17 januari 2020 – 20 januari 2020 
Meer dan twintig jaar is Who’s Next de internationale modevakbeurs voor 
dameskleding met meer dan 700 ready-to-wear merken. De beurs wordt 
gehouden in Porte de Versailles in Parijs, met ongeveer 1.200 Franse en 
internationale merken voor confectiekleding- en accessoires. 

CHIC SHANGHAI
Locatie: Shanghai
Datum: 11 maart 2020 – 12 maart 2020
China International Fashion Fair (CHIC) is een enorme beurs. De hal 
is maar liefst 100 000 vierkante meter groot, met landen zoals China, 
Frankrijk, Duitsland, Italië, Brazilië, Holland, Turkije, Japan, Korea, 
Peru, Spanje, India, België, Groot-Brittannië, Griekenland, Portugal, 
Schotland, Hongkong, Taiwan en China. Er zijn 1177 ondernemingen 
uit 20 landen aanwezig en meer dan 1300 merken op CHIC.
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Zoals gewoonlijk wordt de beurshal weer opgedeeld in 
vier verschillende delen. Elke hall heeft zijn eigen thema. 
In the North hall kan je terecht voor menswear trends, 
van business tot vrije tijd kledij. De volgende stop is 
Central hall daar vind je vrouwenmode van sophisticated 
tot premium en on the ball. In the East hall ligt de focus 
dit jaar op de ontwikkeling van mode en de industrie. Met 
thema’s als Next generation coolness en fashion industry influencers is 

dit waar je moet zijn voor de laatste nieuwe weetjes. Last 
but not least is de West hall waar je On trend, upbeat en fast moving 
fashion tegenkomt. 

SHOP AND LEARN 
Om te shoppen en nieuwe dingen te leren moet je in 
de West hall zijn. In de Curated store van HTNK, een 
creative fashion agency, worden de meest veelbelovende 

MODEFABRIEK 
FALL WINTER 20/21

In januari is het weer tijd voor een editie van de Modefabriek, één van de 
meest vooraanstaande modehandelsbeurzen. Het is dus nog even wachten 
tot je de nieuwste collecties en merken kan gaan ontdekken. Op 26 en 27 
januari kun jij je laten inspireren door de fashion talks, verschillende mer-
ken en nieuwste collecties. Wij zijn alvast heel benieuwd en hebben daarom 
een overzicht gemaakt van wat je allemaal kan verwachten. Jump forward to 
fashion paradise bij Modefabriek, want het is meer dan mode! 

talenten en merken in de schijnwerpers gezet om de 
volgende generatie merken te ondersteunen en te helpen 
naar succes. Hier kan je langskomen om te winkelen en 
de basisinitiatieven te leren kennen. Onder ander Denise 
Roobol, EVAN menswear en New Offsprings kan je hier 
vinden. Naast shoppen zijn we natuurlijk ook aanwezig 
om nieuwe dingen te ontdekken. Hiervoor kan je 
deelnemen aan de Work It Workshops, wederom gehost 
door HTNK. Tijdens deze workshops tonen experts hun 
tips, tricks en hacks om uw modecarrière een stapje in de 
goede richting te helpen. 
Deze bijeenkomsten gaan allemaal over het delen van 
kennis, inspiratie en educatie. Het is immers belangrijk 
jezelf te blijven bijscholen. 

Natuurlijk kan je ook workshops volgen bij de experts 
die je wegwijs maken in het zakendoen. Alle ins-en-outs 
op businessvlak, kan je hier vergaren. Ook de MF Talks 
zijn weer terug. Leer hier over belangrijke trends, doe 
inspiratie op bij unieke individuen uit het veld en haal 
essentiële kennis om het beste in je bedrijf naar boven te 
brengen. Dit kan allemaal tijdens de Modefabriek Talks!

FASHION MATCH 
Om succesvol te worden in de mode-industrie is een 
breed internationaal netwerk van belang. Nummers 
uitwisselen, nieuwe contacten en ideeën uitwisselen kan 
allemaal tijdens dit event. Breid je netwerk uit of connect 
met potentiële business partners. In dates van twintig 
minuten krijg je de kans om met de meest belangrijke 
mensen in de fashion world te praten. Een unieke ervaring 
die je dus niet kan laten liggen. Vergeet je dus zeker niet 
aan te melden, dit kan nog tot 21 januari.

DENIM MARKET 
In de Denim Market vind je de laatste trends over alles 
wat te maken heeft met jeans. Het krioelt er van de denim 
kledingstukken, een must visit voor de denim lovers. Het 
is de ultieme hotspot om echte denimschatten te vinden: 
denk aan patchwork, unieke wasbeurten en Japanse 
stiktechnieken. 

SPORTY SPICE 
Gelukkig vindt de  Modefabriek in het begin van 
het nieuwe jaar plaats. Nog niet te laat voor je new 
year’s resolutions dus. Ben je van plan om wat meer te 
gaan sporten, dan kan je daar al mee beginnen op de 
Modefabriek. Sporten doen we natuurlijk in stijl, dus ga 
op zoek naar een stijlvolle sportoutfit en neem deel aan 
een van de bokslessen. De lessen zijn  om 11u, 13u en 15u. 
Voor wie niet zo’n sportfan is of na die extreme workout 
even wil rusten, kan relaxen in de bookstore. Volg de strip 
en je komt vanzelf terecht bij de ABC Bookstore met en 
prachtige selectie van de nieuwste mode-, interieur- en 
kunstboeken en de MAGZ-stand. 

BOOMING BRANDS 
Enkele brands die je zeker niet mag overslaan op het event 
zijn 2 the moon and back, een Nederlands handmade 
juwelenmerk. Het Deense streetwear merk Anerkjendt is 
een absolute must see voor de mannen. De volgende in 
ons rijtje is Beer & Cheese, een Scandinavisch merk met 
kwaliteitsvolle schoenen. Het volgende Nederlandse merk 
dat onze aandacht trok is 20to. Het merk onderscheidt 
zich van anderen doordat de collecties kort op de markt 
ontworpen worden. Zo kan het inspringen op de meest 
actuele trends. 

DOOR: BYRTHE BIESEMANS
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NEWS FLASH

DOOR: BYRTHE BIESEMANS

W.OAK, MAATKLEDING VOOR 
VROUWEN
Rutger Vlaming, de eigenaar van de mobiele 
maatpakkenservice Suittruck, brengt een nieuw label 
uit. De service bestond tot nu toe enkel voor mannen, 
maar met het nieuwe merk W.oak, wil Vlaming nu ook 
maatkleding voor vrouwen gaan maken. De ondernemer 
richt zich met het gloednieuwe merk op alle vrouwen en 
niet enkel op vrouwen die aan de top staan. Vandaar ook 
de betekenis achter de naam, wear one of a kind. Want 
elke vrouw is uniek, net zoals Vlaming’s maatkledij. De 
lancering van het vrouwenlabel is de eerste stap van 
Suittruck om verder uit te breiden. Sinds 2017 rijdt de 
mobiele maatpakkenservice doorheen Nederland om 
de mannen te voorzien van een op maat gemaakt pak. 
Voorlopig rijden er twee trucks door de straten, maar 
Vlaming wil zijn merk grootser maken en is bereid 
om uit te breiden naar maar liefst vier tot zes trucks. 
Daarnaast wil hij groeien als franchisegever en niet 
alleen op Nederlandse bodem blijven met zijn truck. Hij 
krijgt aanvragen vanuit Amerika, België, Scandinavië en 
Duitsland en hoopt in 2020 zeven trucks in New York te 
hebben die zijn maatkleding verkopen. 

ASOS BREIDT UIT
Asos is nog niet groot genoeg volgens het bedrijf, dus 
ze breiden uit. De online kledingwinkel heeft de nieuwe 
functie van Chief Growth Officer in het leven geroepen. 
Het is Robert Birge die vanaf drie december die taak op 
zich neemt. De aanstelling van Birge is een van de eerste 
in een reeks van wervingen die het managementteam zal 
versterken. De uitbreiding van het managementteam 
moet ervoor te zorgen dat het bedrijf goed georganiseerd 
blijft in een volgende groeifase. Robert heeft eerder al 
bewezen dat hij marketingprogramma’s met een hoge 
impact kan opzetten voor snelgroeiende e-commerce 
bedrijven. Hij is de ideale kandidaat voor deze rol. Meer 
dan de helft van de omzet van het bedrijf komt van 
internationale markten, de internationale ervaring van 

Birge zal hierbij helpen om gebruik te maken van de 
kansen die zich voordoen. Verder is hij verantwoordelijk 
voor het stuwen van winstgevende groei en het integreren 
van de marketingactiviteiten in de strategische planning, 
analytics en de klantervaring. 

FASHION X SPORTS
De mode- en sportwereld lopen steeds vaker hand in 
hand met elkaar. We zien meer en meer samenwerkingen 
tussen high fashion merken en sportmerken, of zelfs 
sportclubs, tot stand komen. De collaboratie van deze 
twee mode genres is een interessante ontwikkeling die we 
maar wat graag op de voet volgen. Zo kwamen er na de 
samenwerking van Prada en Adidas, die een nieuwe versie 
van de iconische superstar-sneaker uitbrachten, nog meer 
collabs tussen fashion- en sportmerken. Nike en Dior 
brengen samen een exclusieve editie van de bekende Air 
Jordan 1 sneakers uit. En op commercieel vlak kondigde 
Replay aan de komende vier seizoenen de nieuwe officiële 
denimpartner te zijn van de Franse voetbalclub Paris 
Saint-Germain. Het is niet de eerste keer dat het jeanslabel 
een samenwerking aangaat met een voetbalclub; eerder 
werkte het al samen met FC Barcelona. Ook G-Star Raw 
slaat de handen in elkaar met een voetbalploeg, te weten 
het Duitse Borussia Durtmond. En we zijn nog niet 
klaar in het voetbalstraatje want ook Juventus slaat de 
modeweg in. De Italiaanse topclub is al een aantal jaren 
bezig met fashion en lanceerde afgelopen januari zijn 
eerste streetwear collectie, de ‘Icon Collectie’. En onlangs 
volgde ook een triple collab met streetwearlabel Palace en 
Adidas. Wij zijn benieuw welke volgende samenwerking 
we kunnen verwachten. 

WE 
  GO 
100% 
OR
GA
NIC

Dyco nv/sa 
dyco.be
ps@dyco.be
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NEWS FLASH

DOOR: BYRTHE BIESEMANS

PACO RABANNE LANCEERT 
MANNENCOLLECTIE
Het modelabel Paco Rabanne staat vooral bekend om 
de heerlijke geurtjes. Naast parfums heeft het merk 
ook al vrouwenkleding uitgebracht. Om de kleding- en 
parfumdivisie van het label meer te verbinden, lanceert 
Paco Rabanne nu ook een mannelijke kledinglijn. Het 

idee achter de collectie is om de stoffen en prints uit 
de vrouwencollectie voort te zetten in de herenkleding. 
Zodat beide collecties een mooi geheel vormen. Daarom 
was de lijn ook voor het eerst te zien tijdens de ‘catwalk 
show’ van de SS20 vrouwencollectie in Parijs. Vanaf 
2011 tot 2017 werd de parfumdivisie van Paco Rabanne 
gescheiden gehouden door de heropleving van de 
confectiekleding van het merk. Onder leiding van Bastien 
Daguzan en creatief directeur Julien Dossena, bedacht het 
merk een nieuwe ‘One Rabanne’ strategie om de mode en 
parfumbedrijven samen te brengen. De eerste stap was het 
creëren van de Pacollection-geur dat nu gevolgd wordt 
door de lancering van de mannenkledinglijn. Volgens 
Daguzan heeft het merk altijd een mannelijke voetafdruk 
gehad door de sterke masculiene geuren van het label. 
Dat willen ze nu ook voortzetten op het gebied van 
kleding. De mannencollectie is te koop op de webshop 
van Paco Rabanne en exclusief bij vijf retailers. 

WARM EN FASHIONABLE DE 
WINTER DOOR MET JOE MERINO
Ook op eigen bodem kennen we heel wat merken met 
luxueuze en fashionable kledij en als dit soort merken 
onze eigen producten nog wat extra in de kijker willen 
zetten, is dat natuurlijk helemaal positief. Daarom 
brengt het Nederlandse mannenmerk, Joe Merino een 
trui uit die gemaakt is van wol van eigen bodem. En 
om het nog Hollandser te maken: de trui krijgt een oer 
Nederlandse naam, Jan Merino. Voor de ontwikkeling 
van het kledingstuk ging het merk de samenwerking aan 
met The Knitwit Stable, een boerderij in Baambrugge 
die gespecialiseerd is in ‘duurzame’ wolproductie. Dat 
aspect is erg belangrijk voor het merk. Joe Merino focust 
op het sustainable produceren van zijn producten en let 
daarbij op dierenwelzijn, arbeidsomstandigheden en het 
overmatig gebruik van water. Daarom kozen ze ervoor 
om ook geen seizoenscollecties uit te brengen. Ze gaan 
voor kwaliteit zodat de producten lang meegaan en veel 
gedragen kunnen worden. 

Moens Fashion Bvba  Rudi Moens  
Ijzerlaan 54 b 19,  B-2060 Antwerpen, 
M: +32 47 534 92 63,   rudi@moensfashion.be

C E L E B R A T I N G 
2 5  Y E A R S
O F  S T Y L E
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NEWS FLASH

DOOR: BYRTHE BIESEMANS

NIEUWE CEO VOOR KLEDINGMERK 
GANT
Het internationale kledingmerk Gant krijgt een nieuwe 
CEO. Brian Grevy verlaat het bedrijf en staat zijn plaats af 
aan Pareik Söderström. Söderström werkt al enkele jaren bij 
het label. Sinds 2016 vervulde hij er de functie EVP Global 
Market. Voor zijn carrière bij Gant, was hij werkzaam als 
Noord-Europese Managing Director bij Luxottica en heeft 
hij acht jaar lang verschillende functies bekleed bij Reebok. 
Naar eigen zeggen is Söderström heel blij met zijn promotie 
en kijkt hij ernaar uit deze nieuwe rol te kunnen vervullen. 
‘Met geweldige resultaten op wereldniveau is het een 
spannende tijd voor Gant. In het afgelopen jaar hebben we 
veel getalenteerde medewerkers aangetrokken en hebben 
we een sterk en krachtig team opgebouwd. Nu zullen we 
ons richten op de succesvolle reis die we maken; ons merk 
en onze producten blijven verbeteren en verduidelijken en 
blijven groeien, zowel in nieuwe als in bestaande markten.’

FASHION CLUB ACADEMY
Door de modemarkt die continu verandert en de overvloed 
aan informatie die te vinden is op social media en via 
nieuwskanalen, kan het aanbod soms wat vertroebelen. 
Daarom lanceert modedistributeur, Fashion club 70, de 
‘Fashion club Academy’ om hun klanten beter te begeleiden 
in de woelige tijden die zich soms voordoen. Door dit 
initiatief willen ze hun klanten inspireren en hen de nodige 
tools aanbieden om hun marktpositie te versterken. Met het 
nieuwe project streven ze naar een volwaardig partnership 
met hun klanten en gaan ze met hen in dialoog, geven ze 
raad en proberen ze nieuwe inzichten te geven in de huidige 
markt. De Fashion club Academy wordt een tweeluik met 
enerzijds events en anderzijds een online platform waar de 
klant altijd nuttige informatie kan vinden. Op de eerste 
editie van de FCA zal meteen een actueel thema aan bod 
komen. De toekomst van de retail en de rol van de fysieke 
winkel wordt onderschat terwijl deze branche nog lang 
niet ten dode opgeschreven is. Dit zal tijdens het event 
verduidelijkt worden.

COMEBACK VAN SISSY-BOY
De Nederlandse winkel Sissy-Boy is terug en beter dan 
ooit. De nieuwe eigenaar, Termeer Groep, wil naast het 
assortiment waar Sissy-Boy nu op focust, vooral accessoires 
en kledij, ook horeca een grote rol laten spelen. Daarom 
introduceert het merk nu ook wijn. De vernieuwde keten 
maakte zijn debuut in november in Den Bosch nadat 
het eerder in april failliet werd verklaard. De Termeer 
groep nam de keten over omdat deze een grote waarde 
bleef hebben in de winkelstraat. Sissy-Boy is een merk 
met Nederlandse roots en een mondiale levenshouding. 
Al meer dan vijfendertig jaar staat het voor inspiratie en 
brengt het haar klanten een breed scala aan producten, 
dit konden ze niet laten schieten. Naast het assortiment 
verbreden, wil De Termeer groep ook de webshop een 
boost geven. Dit doen ze door een nieuw magazijn in 
Tilburg op te zetten zodat de logistiek van Sissy-Boy in 
eigen beheer is. Het magazijn wordt dé basis voor een 
goed functionerende webshop zodat klanten niet hoeven 
te wachten op pakketjes en die binnen een dag kunnen 
verwachten.  

ECOLOGIC

THE NEW SUSTAINABLE LINE OF THE HAUPT FASHION GROUP  

With the development of our shirt collection we are on an exciting, ongoing journey. Considering global 
changes and a more responsible and sustainable way of trading the Haupt Fashion group introduces its 
new collection ECOLOGIC. Sophisticated looks are just one aspect. The shirt collection is fully transparent, 
sustainable and mindful. ECOLOGIC is a contemporary concept respecting resources of humans and nature. 
The brand stands for self-contained and conscious production at all levels. The components of ECOLOGIC are 
certified sustainable bio cottons used for both single garn and two-ply. With added details like buttons and 
labels made of recycled polyester (bio resina) and sustainable paperboards ECOLOGIC rounds off its overall 

sustainable approach and ecologically and socially responsible production of textiles.  

www.haupt.fashion



27     FALL WINTER 2020| MODE INC.26    MODE INC. |  FALL WINTER 2020

TREND FORECAST
MANNEN/VROUWEN FW20/21
Om eerlijk te zijn, zijn de herfst en winter ons favoriete seizoen. Lekker 
wegkruipen in onze warme dikke trui, we love it! Maar dat doen we natuur-
lijk in stijl. Verschillende trends die we al een keer hebben gezien, zijn weer 
terug. Maar ook enkele nieuwtjes waar we laaiend enthousiast over zijn. 
De herfst en winter draait om comfortabel en cosy. De flinterdunne lijn tus-
sen man en vrouw zien we stilletjes aan verdwijnen en ook de combinatie 
van verschillende stijlen is dit seizoen een must. Hier zijn ze dan, de trends 
voor FW 20/21! 

DOOR: BYRTHE BIESEMANS

SUITS 
De chique mantelpakken zijn niet meer weg te denken uit onze kledingkast. 
In 2019 waren ze al razend populair en ook 2020 wordt het jaar van het 
pak. De runways lopen ermee vol. Waarom we zo dol zijn op deze trend, is 
omdat je in no time een outfit klaar hebt. En laat snel, easy en comfortabel 
nu net onze go to zijn voor herfst en winter. De mantelpakken zijn 
oorspronkelijk een mannelijk kledingstuk. We merken dat het belangrijker 
wordt om ook in de fashion de lijn tussen man en vrouw te doorbreken. 
Dat doen we door vrouwelijkere elementen toe te voegen. De combinatie 
van de juiste kleuren en materialen kan eenzelfde kledingstuk een heel 
andere look geven. Denk aan diepere uitgesneden decolletés en zachte 
natuurlijke kleuren, die zorgen voor de vrouwelijke touch. Een de brede 
shoulderpads en rechte snit die de nodige mannelijkheid toevoegen.

70’S AND 80’S INFLUENCE
In de fashion wereld komen steeds meer invloeden van vroeger weer terug 
naar boven. De ontwerpers laten zich inspireren door de stijlen van de jaren 
zeventig en tachtig. Verfijnde silhouetten, hoge culotte rokken, blazers, 
geplooide broeken en trenchcoats zijn helemaal terug. Deze elegante en 
iconische kledingstukken worden op verschillende manieren gedragen. 
Van klassiek in beige tinten, tot edgy door de combinatie met leer of, heel 
hedendaags, met de juiste accessoires. 

SHEARLING COATS 
You either love it or you hate it. Ook nu is de shearling coat weer terug. 
De pilotenjas met schapenvacht hebben we al enkele seizoenen zien 
meegaan. Dit keer kiezen we voor variaties in verschillende kleuren, waarin 
wederom bruin en beige het vaakst terugkeren voor de ultieme vintage 
vibe. Maar ook de lengte is ditmaal anders. Extra kort of net extra lang, 
het kan allemaal. Combineer de jas met een jurk en sexy laarzen voor een 
elegantere uitstraling of kies juist voor stoer met een high waisted broek. 

CAPES 
Capes in alle lengtes, kleuren en materialen. Dat is wat we de komende 
winter overal zullen tegenkomen. Een opvallende en gedurfde trend 
die past bij elke fashionista. Ook met dit kledingstuk kan je alle kanten 
op. Doorheen alle trends zien we dat neutrale tinten en bruine kleuren 

de bovenhand nemen. Ga voor een klassieke look door de cape te stijlen met 
bruin en beige tinten, of stap net uit je comfortzone en kies voor een cape in een 
opvallende kleur of motief zoals tijgerprint.

BOOTS ARE MADE FOR WALKING
Een goed paar laarzen is een absolute must voor elke winter en herfst. Investeer 
dus ook dit keer in een goede basic, maar kies ook voor een wat opvallendere 
schoen. Met een chunky boot met plateauzool of de klassieke cowboylaars sla 
je alvast de plank niet mis. Maar ook over the knee en de paardrijlaars blijven 
scoren. Combineer dit met een elegante jurk voor een contrast of net met een 
stoere broek en jas voor een urban look. 

LAYERS 
In de koude winter- en herfstmaanden moeten we er natuurlijk voor zorgen dat we 
er zowel fashionable uitzien, als niet bevriezen van de koude. Gelukkig voor ons, 
zorgt deze trend ervoor dat we de kille maanden zonder problemen doorkomen. 
It’s all about layers dit seizoen. Truien over jurken, hemden over shirts, daar nog 
een vest en een jas en een sjaal over en we are ready to go. Al die lagen over elkaar, 
kan er best wel wat vreemd of slonzig uitzien. Maar dat is net de look die je wil 
creëren.

OVERSIZED 
Hoe groter, hoe beter. Op de runway rocken de modellen alles oversized. Dit 
zien we onder andere bij Balmain die deze trend vooral gebruikt bij jassen, teddy 
coats, wollen vesten en manteljassen. Om meer nadruk te leggen op het figuur, 
wordt soms gebruikt gemaakt van een riem om de taille om deze te accentueren. 
Om de look nog extremer te maken, wordt deze trend vaak gedragen met een 
oversized trui in combinatie met een smalle broek. Zo wordt de bovenkant heel 
bombastisch terwijl de onderkant erg strak blijft. 
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Jullie focussen vooral op damesmode. Welke merken 
hebben jullie onder je vleugel? 
Wij willen dat elke vrouw, ongeacht welke maat, bij 
onze merken de gepaste kledij kan vinden en zich daar 
ook goed in voelt. Een van onze merken die bij die visie 
aansluit is het Duitse damesmerk Golléhaug. Zij richten 
zich ook tot de actieve vrouw. Hun tricotcollecties gaan 
tot maat 52 en dat is voor ons een enorm pluspunt. 
Daarnaast hebben we opnieuw een Duits merk, Frank 
Walder. Hiervan hebben we de totaalcollectie. Ook bij 
dit merk is het ‘feel-good-looking-good’ motto de rode 
draad doorheen de collecties. Een exclusiever merk 

binnen ons aanbod is Esisto, een collectie gespecialiseerd 
in hoogwaardige garens, met oog voor detail. Tenslotte 
hebben we ook ons enige mannenmerk, Monte Carlo. Zij 
zijn al 65 jaar gespecialiseerd in collecties mannentruien, 
sweaters, T-shirts en polo’s voor de zelfbewuste man. 

Met 35 jaar ervaring heb jij heel wat evoluties meege-
maakt van het vak. Welke veranderingen zijn er zoal 
geweest? 
Een van de grootste veranderingen is voor mij 
het wegvallen van de beurzen. Deze waren een 
informatiebron voor de retail en voor ons als agent. Door 

WE SPREKEN MET 

NICK DE WULF
De modewereld kent een 
constante evolutie. Elk seizoen 
zijn er nieuwe trends die we op 
de voet volgen, nieuwe merken 
die opstarten en soms weer als 
sneeuw voor de zon verdwijnen 
en nieuwe creatieve inzichten die 
de mode-industrie beïnvloeden. 
We spraken met Nick De Wulf. 
Samen met zijn vrouw wist hij 
een dynamische agentuur, Nick 
De Wulf Fashion, neer te zetten 
dat al meer dan 35 jaar een 
grote speler is op de markt. Hij 
deelt met ons zijn expertise en 
veranderingen die hij door de 
jaren heen meemaakte. 

UIT DE RETAIL
MODE INC BRENGT IEDERE EDITIE EEN INTERVIEW MET EEN KENNER

foto collectie Gollehaug

foto collectie Esisto

de verandering in distributie met tot twaalf collecties per 
jaar (zoals Esprit en Mexx) waren deze beurzen minder 
interessant waardoor de retailer wegbleef en daardoor 
verdwenen ze. Voor mij was zo’n beurs heel belangrijk. 
Ik kon er echt van genieten om contacten te leggen met 
klanten en hen te informeren. Nu is alles verspreid en 
moeten klanten over heel België op zoek naar collecties. 

Was het vroeger dan beter? 
We zeggen dat wel altijd. Het was niet beter, maar 
het was anders. Bijvoorbeeld: minder concurrentie 
van verticalen. Er waren nog geen Zara’s en Co. De 
Consument was minder veeleisend. Vroeger kwamen 
ze naar de winkelier voor een gewone broek; nu moet 
dat een broek zijn met drie sterren op de achterkant en 
als er maar twee op staan is het niet goed. Door sociale 
media krijgen we een consument die geïnformeerd is en 
een beleving wil. Ik ben er wel van overtuigd dat een 
goede retailer blijft bestaan. Maar hij zal zich anders 
moeten profileren en evolueren met een markt die steeds 
in beweging is.

De klant gaat nu specifieker op zoek naar een kle-
dingstuk. Maakt dat het als agentuur moeilijker om 
dat te kunnen aanbieden? 
Jazeker. De collecties worden groter. Voor mij zit het 
verschil in het woord mode. Vroeger kon je zien van 
welk seizoen een stuk was. Dat was te merken aan de 
kleur en de stijl. Ook had elke winkelier meer zijn eigen 
identiteit. De winkelier van nu neemt ook veel minder 
risico’s, spiegelt zich meer aan zijn collega’s en blijft bij 
wat hij kent om zeker te zijn van een goede verkoop. 
Toestanden die zijn overgewaaid uit Amerika, zoals 
Black Friday, Cyber Monday, die in principe niets met 
mode te maken hebben, dwingen de retailer hieraan mee 
te doen en drukken op de winstmarges.

Is dat niet wat in tegenspraak met de groene golf  van 
fair trade fashion? 
Jazeker. Als je kijkt naar wat kleding doorheen de jaren 
kostte, dan is het nu goedkoper geworden. Dus dat heeft 

deels te maken met onder andere nieuwe technieken, 
maar ook door de consument die dat wil. Het belang 
van kleding is in de loop de jaren ook gedaald. Vroeger 
stond kleding bovenaan het gezinsbudget. Nu leeft men 
onder het motto: neem me zoals ik ben. 

Als je de concurrentie vergelijkt met vroeger, is het 
dan makkelijker geworden om ‘leider’ te blijven op 
de markt? 
Het modelandschap is compleet veranderd, de 
concurrentie is veel groter. De retailer moet zich 
steeds aanpassen aan een snel veranderende economie. 
Veel retailers zijn spijtig genoeg verdwenen door de 
concurrentie van de verticalen. 
Ook de agenturen hebben het moeilijker. Ik blijf geloven 
in mijn agentuur en mijn eigen visie waarbij vertrouwen 
opbouwen en een band creëren met je retailer even 
belangrijk is als de merken die je vertegenwoordigt. 
Bij ons ligt de focus niet alleen op verkopen maar op 
begeleiden, dat maakt voor ons het verschil.
 
Wat maakt uw job na 35 jaar nog leuk en spannend?
Wij hebben het geluk dat we elke zes maanden een 
nieuwe uitdaging hebben. Ieder seizoen is weer een 
nieuw hoogtepunt. Dat maakt onze job zo boeiend. 
Elke keer is het iets nieuws. Voor ons is het ook altijd 
afwachten hoe de klant zal reageren op de nieuwe 
collectie.
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Sir Green, gezet, grijswitte krullen die strak naar achteren 
zijn getrokken en stoppels op zijn kaken, heeft de 
permanente tycoon gebronsde huid van een man met een 
eigen jet en jacht. Hij is gekleed in de formele tenue van 
een succesvol entrepreneur, een goedgesneden maatpak en 
wit hemd waarvan de bovenste twee knopen openstaan. 
Hij claimt dat hij niet weet, noch dat hij zich bekommert 
om, hoeveel hij waard is maar The Sunday Times Rich 
List schat het gezamenlijke fortuin van hem en zijn vrouw 
Tina op 3,5 biljoen pond. De tabloids berichten vaak over 
zijn connecties met modellen en celebs, op feestjes of op 
zijn boot. Toch hunkert hij zelfs op 67-jarige leeftijd nog 
steeds naar erkenning voor hetgeen hij heeft bereikt. In 
interviews stelt hij vaak vragen aan zichzelf om zijn succes 
te kunnen bevestigen.

‘Voor een onopgevoede, onbevoegde kerel, heb ik het niet 
slecht gedaan,’ zegt hij in zijn sterk Londense accent. ‘Ik 
denk dat ik voor mezelf ben opgekomen. Ik heb geen
ruzies met mensen. Nog nooit een proces aan mijn broek 
gehad. Niet slecht, nee?’
Een beetje later zegt hij: ‘Als ik alles optel, met Arcadia 
erbij, heb ik meer dan veertig jaar ongeveer vijfduizend 
shops gerund. Dat geeft je best wel wat ervaring, toch?’

Arcadia is het overkoepelend bedrijf van Topshop, 
Topman, Dorothy Perkins, Wallins, Evans, Burton en Miss 
Selfridge, die allemaal tot UK’s best gekende high
street merken behoren en allemaal beheerd worden door 
Tina, die in Monaco woont, en andere naaste familie. Maar 
de laatste tijd begon de man die een heel winkelimperium 
wist op te bouwen, twee keer zelfs heel dichtbij kwam 
ook Marks & Spencer, de bekendste naam in de Britse 
shopindustrie, te kopen, een deel van dat
imperium van de hand te doen.

Eerder verkocht Green BHS, voorheen bekend als British 
Home Stores, omdat de kleding en huishoudspullenketen 
verlies maakte. Hij deed dit met tegenzin omdat hij de 
winkels in de jaren tweeduizend had overgekocht en 
eigenhandig had doen opleven, wat blijk gaf van zijn 
talent als eigenaar-manager. De verkoopprijs was één pond 
en de kopers waren een onbekende groep investeerders. 
Buitenstaanders geloven dat als BHS ten onder gaat, het 
nog steeds gevolgen zou hebben voor Green’s reputatie. 
Zijn oude opponent Stuart (nu Lord) Rose, de chief 
executive van Marks & Spencer toen Green zijn tweede 
onsuccesvolle take over poging deed in 2004, zegt: ‘Hij is
meer een man van gisteren dan een man van morgen. Hij 
is een klassieke baksteen-en-cement winkelier. De tijd heeft 
hem ingehaald.’

Philip Green’s zachte start in het leven spreekt zijn eigen 
imago als harde selfmade man tegen. Hij ging naar het 
private Carmel College, bekend als het Joodse Eton, maar 
maakte zijn school nooit af. Green’s vader die een kleine 
business man was, stierf toen Green twaalf jaar was, dit 
zou invloed gehad kunnen hebben op zijn schoolcarrière. 
Matthew Engel, schrijver en columnist, zat een paar jaartjes 

boven Green op Carmel en zegt dat Green er nooit echt bij 
hoorde. Hij beschrijft hem als ‘eerder brutaal en niet echt 
vriendelijk.’ Ook zijn flamboyante carrière maakte hem 
een buitenbeentje tussen al de andere ‘Carmeli’s’. Green 
verliet school op 16-jarige leeftijd zonder diploma. Hij was 
ondertussen al wel aan het werk bij zijn ondernemende 
moeder Alma gedurende de feestdagen. 
‘Ik was geen goede student,’ zegt Green. ‘Ik 
was geïnteresseerd in business. Ik zou nooit een 
universiteitsjongen zijn, dus dacht ik dat ik maar beter aan 
het werk kon gaan. Twintig pond per week en daar ging 
ik dan.’

Hij pikte de fundamenten van het beroep op door 
zijn moeder te observeren, die een aantal garages en 
autoshowrooms bezat. Na een stage bij een groothandelaar 
in schoenen en ondersteund door een lening van 20.000 
pond van zijn familie, een relatief substantieel bedrag in 
die tijd, startte hij zijn carrière in de kleding in de jaren 
zeventig op de leeftijd van 21 jaar. Green’s eerste grote 
deal was de aankoop van de wankelende fashionketen Jean 
Jeanie voor 65.000 pond in 1985, waaraan hij hard werkte 
om deze terug te doen opleven. ‘Ik verliet mijn huis om half 
zeven ’s morgens en ik bezocht tien winkels elke zaterdag, 
beginnende met de verste winkel en eindigend in Oxfort 
Street twaalf uur later,’ zegt hij. Binnen het jaar verkocht 
hij de keten voor verschillende miljoenen, waardoor hij 
zijn kapitaal en geloofswaardigheid bij de kredietgevers 
kon opbouwen.

Maar beiden kregen een deuk drie jaar later, toen Green 
zijn eerste en meteen ook laatste poging waagde om als 
chief executive van menswear retail groep Amber Day 
een beursgenoteerde onderneming te runnen. Green 
investeerde zijn eigen geld, in die tijd heel ongewoon voor 
de baas van een beursgenoteerde onderneming. Maar hij 
nam ontslag in 1992 onder druk van de Raad van Bestuur 
omdat de winst bij de verwachtingen achterbleef. 
Voortbordurend op het succes van BHS, was het voor 

TOPSHOPS’ 
PHILIP GREEN

DOOR: HELEN VAN HOGERHUIS

Philip Green beklom de carrièreladder als geen ander en bezit nu 
een van de grootste winkelimperia in de UK. Hij is een man van 
tegenstellingen, sommigen noemen hem erg eigenwijs, anderen zeg-
gen dat hij de grootste visionair is van de hele retail industrie. Van 
de textielindustrie naar zijn eigen winkelimperium. Kan de onder-
nemer gedijen in het tijdperk van online shopping?
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Green mogelijk om in 2002 een bod te doen op Arcadia, 
wiens merken nog steeds het middelpunt blijven van de 
retail groep. Het was een echte Philip Green deal: minder 
dan tien miljoen van de 840 miljoen pond die hij betaalde 
kwam van zijn familie, de rest van een consortium aan 
banken. ‘Arcadia was een typische riskante deal, maar ik 
ben de avonturier en de kapitalist,’ zegt Green.

PERSOONLIJKE OMSTANDIGHEDEN
De aankoop van M&S had zeker en vast de aandacht 
gevestigd op de belastingregelingen die zijn familie 
getroffen had, waarvan Green beweert dat ze meer te doen 
hebben met een serie van mogelijke levens veranderende 
incidenten in het midden van de jaren negentig, dan met 
enige voorkennis over toekomstige belastingvoordelen.
Green trouwde met Tina, die haar eigen luxe interior 
design business heeft, in 1990. Zij was getrouwd met 
zakenman Robert Palos wanneer ze Green voor het 
eerst ontmoet in 1985. Ze zei tegen de Daily Mail, in een 
zeldzaam interview in 2005, dat haar eerste reactie was dat 
ze hem ‘verschrikkelijk’ vond: ‘Ik herinner me dat hij me
vroeg wie ik was. Ik zei dat ik een boetiek runde die 
Harabels heette en hij zei, nogal afkeurend, ‘wel, daar heb 
ik nog nooit van gehoord.’ Ik dacht: ‘Wat een arrogante 
man.’
Vijf jaar nadat ze trouwden, kreeg Green een reeks 
hartproblemen waardoor er acht metalen protheses in 
zijn borstkas zijn ingeplant. In 1997 werd de entrepreneur 
beroofd nabij zijn huis in St John’s Wood, waar het koppel 
en hun jonge kinderen Chloe en Brandon toen woonden. 
‘Ik wandelde om de hoek en een man viel me aan met een 
zwaard,’ zegt Green. ‘Ik had twee hartoperaties achter de 
rug en ik dacht: Weet je wat? Genoeg! Ik dacht, neem 
er wat tijd tussenuit, misschien is het een waarschuwing. 
Rond die tijd wist ik niet eens of ik terug zou gaan werken. 
Ik nam gewoon een beslissing om mijn familie weg te 
halen uit de UK.’

In 2005 gingen de banken die het Arcadia bod hadden 
gesteund akkoord om nieuwe leningen uit te geven. Die 
herfinanciering, gecombineerd met Green’s neus voor de 

retail en kostenbesparende talenten, 
genereerde een 1.2 biljoen pond 
dividend voor Tina. Als inwoner van 
Monaco hoefde zij geen belasting te 
betalen in de UK. Het jaar erop werd 
Green beloond met een ridderorde 
voor zijn inzet voor de retail industrie 
tijdens het tijdperk Tony Blair. De 
revenuen daarvan, en de eer, werden 
bekritiseerd in die tijd, maar de sfeer 
werd pas echt zuur na de financiële crisis. 
In 2010 werd Green aangesteld door 
de overheidscoalitie om advies te geven 
over de efficiëntie van de regering, net 
wanneer de liberale democraten een actie 
lanceerden tegen belastingontduiking. In 
Green’s verslag duidde hij op ‘geweldige 
geldverkwisting’, maar de publiekelijke 

aandacht voor de belastingaffaires van zijn familie leidden 
tot activistische aanvallen op Topshop filialen.
Green denkt terug aan die ene keer dat hij naar het nieuws 
keek met vrienden die op bezoek waren. Iemand zei: 
‘Is dat niet jouw winkel?’ Er waren tachtig tot honderd 
politiemannen met schilden rondom het Oxford Circus 
gebouw, geen prettige ervaring. Hij gaf aan dat hij wel 
degelijk belasting betaalt, Arcadia heeft over de jaren 
heen biljoenen betaald aan belastinggeld. Hij is nog 
steeds beledigd dat zijn familie er vaak wordt uitgepikt. 
‘We hebben dat nooit zo bedoeld,’ protesteert hij. ‘Het 
is gebleken dat de omstandigheden zijn veranderd. In 
1998 wisten we van niets. Toen hadden we geen business.’ 
Aangaande het dividend, 1,3 biljoen pond met inbegrip 
van de uitbetalingen aan de andere aandeelhouders, 
gelooft hij dat het zou moeten worden herkend als een 
indicatie van zijn zakelijke scherpzinnigheid. Het was, 
zo toont hij aan, anderhalf keer wat er betaald was voor 
Arcadia drie jaar geleden en een veel groter veelvoud aan 
geld dat de familie eerst had opgehoest. 

WAT ANDEREN OVER HEM ZEGGEN
Green’s stijl wordt het best beschreven als argumentatief, 
op het confronterende af. Zijn woede keert zich vaak tegen 
journalisten die hem bekritiseren, of tegen adviseurs die 
weigeren zijn standpunt over te nemen. Iemand die met 
hem gewerkt heeft, herinnert zich bankiers die in tranen 
zijn kantoor uit kwamen gestormd. Mensen worden 
‘verstard’ en ‘geïntimideerd’ door Green zegt een ander. 
Weinigen die gecontacteerd werden voor dit artikel 
wilden hem bekritiseren on the record. Maar Green, die 
graag media-aandacht orkestreert wanneer hij dat kan, 
arrangeerde een vloed aan telefoontjes van vrienden en 
zakenpartners die hem maar al te graag de hemel in wilden 
prijzen. Green houdt bijna constant een conversatie aan 
met zijn werknemers, contacten uit de industrie, vrienden, 
associates en journalisten. Mensen die hem kennen zeggen 
dat het zijn manier is om kennis te vergaren, om zijn 
relevantie te demonstreren en om controle te houden. Hij 
prefereert telefoon of face to face contact boven email, wat hij 
zelden gebruikt. ‘Ik kom er dan sneller,’ legt hij uit. 

Iedereen praat over Green’s talent voor hoofdrekenen, 
het onmiddellijk kunnen bepalen van de waarde van iets, 
het snel nemen van beslissingen en het simplificeren van 
complexe zakelijke dilemma’s. Hij schrijft zelden iets op 
en grote deals worden bezegeld met een handdruk. ‘Als ik 
zeg dat ik aan boord ben, ben ik aan boord. Zo niet, dan 
niet,’ zegt de entrepreneur die zijn kinderen het belang van 
vertrouwen leert. ‘Wanneer ik iemand in de ogen kijk en 
zeg: Ik ben er klaar mee, dan ben ik er ook echt mee klaar.’
Een andere bijzondere eigenschap, ondanks zijn 
avontuurlijke deals, is Green’s voorzichtigheid. Zijn 
adviseurs zeggen dat zijn aangeboren bedachtzaamheid 
de reden was waarom hij zijn tweede bod op M&S niet 
verhoogde. Het M&S team zegt overigens nog steeds 
dat hij zijn geduld verloor. Sir Tom Hunter, de Schotse 
multimiljonair die samen met Green deals deed in de jaren 
negentig, zegt: ‘Philip was nooit een grote ik-verwed-alles 
kerel zoals Rupert Murdoch die een dobbelsteen gooide 
en alles riskeerde voor de volgende deal.’

FASHION RETAIL ACADEMY
De Arcadia baas was het middelpunt op de festiviteiten ter 
gelegenheid van de tiende verjaardag van de Fashion Retail 
Academy. De academie kwam er in 2005, grotendeels als 
resultaat van zijn drive en eigenwijsheid, om jonge mensen 
een hands on opleiding te bieden in de fashion industrie.
Tony Blair, die destijds als premier de academie zijn zege 
gaf in 2005, beschreef de retail magnaat als ‘de persoon die 
een droom bedacht en die droom werkelijkheid maakte.’ 
Toen Green zich naar de studenten richtte, zei hij dat 
retailing een fantastische business was vol opwinding en 
dat er nooit een betere tijd was geweest om in de industrie 
te beginnen. De mogelijkheden zijn eindeloos.

Maar Green’s oog voor detail is veel minder bruikbaar in 
de nieuwe online wereld. Retailing is veranderd sinds 2007, 
het hoogtepunt van Topshop’s populariteit. Shoppers 
stonden toen in de rij om een glimp op te vangen van 
Green en zijn persoonlijke vriendin Kate Moss en om een 
aantal stuks uit de lijn van het supermodel te pakken te 

krijgen Green beweert spijkerhard dat zijn skills nog altijd 
relevant zijn. ‘De illusie dat de high street er binnen tien 
jaar niet meer zal zijn is evolutie, geen revolutie. Mensen 
willen shoppen’, zegt hij. ‘Je moet begrijpen dat het 
product, het kopen, de manier waarop je het maakt en alle 
andere dingen, of je het nu online of fysiek verkoopt, niet 
wezenlijk zullen veranderen.’ De vraag is waarom Green 
zijn focus niet verlegd. 

Green plukt wel de vruchten van zijn succes. Wanneer hij in 
de UK is, verblijft hij in het luxueuze Dorchester Hotel in 
London. Hij vliegt naar Monaco in zijn Gulfstream G550 
private jet. Zijn extravagante feestjes hebben billionaire 
level bereikt: zijn ‘Romeinse’ 50 e verjaardagsfeest in 
Cyprus, zijn 60 e verjaardag in Mexico inclusief op maat 
gemaakte ‘PG60’ branding, zijn zoon Brandon’s bar 
mitzvah in 2005 met Beyoncé en een gigantische pop-up 
synagoge in een Frans hotel. En natuurlijk neemt hij ook 
pauzes, met onder meer een cruise van zes weken met 
zijn familie deze zomer op zijn 63-meter lange superjacht 
Lionheart, waar hij gasten als Lionel Richie uitnodigde.

Mensen die Green kennen, geloven dat hij nooit gelukkig 
zou kunnen zijn als een hands off eigenaar. ‘Als hij toch 
ooit beslist te stoppen, zal het met een ‘bang’ zijn’, zegt 
een Arcadia insider, ‘misschien dat hij zelfs in één keer 
verkoopt.‘ 
Green zelf daarover: ‘Wanneer elk van de kansen die ik heb 
gekregen op mijn pad kwam, heb ik op het moment zelf 
beslist en ik heb daar altijd snel op kunnen inspelen.’ Voor 
hetzelfde geld zou Green iedereen ook kunnen verassen 
met een volgende aankoop. ‘Ik bezit een maximum aan 
flexibiliteit,’ zegt Green. ‘Ik sta niet onder druk, dus 
ik kan alle kanten op. Als een kans zich voordoet, iets 
waar ik nog niet eens over heb nagedacht, wie weet?  
That’s the beauty of  it… Wie weet wat morgen zal brengen?’
Het ontbreken van een langdurige strategische visie bij 
Green betekent dat een snelle beslissing niet uit de toon 
zou vallen. ‘Ik heb nog nooit, nooit een plan gehad.’
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NEWS FLASH

DOOR: BYRTHE BIESEMANS

BELGIAN FASHION AWARDS 
Afgelopen november was het weer tijd om de Belgian 
Fashion Awards uit te delen. De jury bestond uit 
heel wat fashion goeroes onder wie Patrick Scallon, 
communications director bij Dries Van Noten, global 
buying director bij Net-À-Porter Elizabeth Von Der Goltz 
en ontwerpster Diane Von Furstenberg. 
De juryprijs ging naar Dirk van Saene, lid van de beruchte 
Antwerpse zes. Men was lovend over zijn creatief talent 
en hoe hij dat vertaalt naar de mode, schilderkunst en 
keramiek.
Designer of the year ging naar Christian Wijnants. Hij 
wist de jury te bekoren door zijn visie te blijven volgen 
en trouw te blijven aan zijn DNA. Daarnaast is hij heel 
gedreven bezig met een onderzoek naar materialen en 
breigoed. 
De tweeling Dilan en Lezar Lurr, bedenkers van het 
mannenlabel Namacheko, gingen er met de emerging 
talent of the year-prijs mee vandoor. De jury was onder 
de indruk van hun snelle internationale groei en hun 
draagbare maar eigentijdse ontwerpen met politieke 
referenties. 
Fotograaf Pierre Debusschere kreeg de prijs voor de 
Belgische professional uit de modesector. Debusschere 
maakt krachtige beelden voor ketens als Zara en Adidas, 
maar ook voor high fashion brands zoals Louis Vuitton 
of Raf Simons. 
Het duo Sofie D’Hoore en zakenpartner Chantal Spaas 
gingen naar huis met de prijs voor entrepreneur of the 
year. Ondanks dat het merk Sofie D’Hoore altijd wat 
onder de radar bleef, wisten de dames het merk toch uit te 
bouwen tot een internationaal succes en dat al meer dan 
dertig jaar. 
De volgende winnaar werd gekozen door het grote 
publiek, al had de jury wel een selectie gemaakt van tien 
kanshebbers. Fashion brand of the year werd gewonnen 
door het premium mannenlabel met een streetwear vibe, 
Arte. 
Last but not least is de prijs voor de beste afgestudeerde 

aan de zeven grote Belgische modescholen. Van elke 
school werd een student geselecteerd. De jury vond 
alle kandidaten even sterk, dus wonnen ze allemaal! De 
genomineerden én winnaars zijn Bart Lapere, Dominique 
Rocour, Eve Delperdange, Maria Ossaba, Quinten 
Mestdagh, Samuel Quertinmont en Thurel Thonet. 

MR. MARVIS KRIJGT EEN NIEUWE 
OPERATIONEEL DIRECTEUR
Het Nederlandse korte broeken merk MR. Marvis, heeft 
een nieuwe operationeel directeur. Carl Brenninkmeijer 
zal zich voortaan bezighouden met het uitbreiden van 
het mannenmodelabel. Voor zijn start bij MR. Marvis 
was Brenninkmeijer tewerkgesteld bij Ace & Tate waar 
hij head of growth was. 
Bij MR. Marvis zal hij 
zich nu focussen op 
de uitbreiding van het 
label op internationaal 
vlak.Met een nieuwe 
chief operating officer 
wil het merk sterk 
groeien in de bestaande 
markten, maar ook het 
komende jaar nieuwe 
markten exploiteren. 
Het merk wordt onder 
andere al verkocht in 
Duitsland en Frankrijk, 
maar is ervan overtuigd 
dat Brenninkmeijer 
zijn kennis en ervaring 
zal inzetten om ook 
in andere landen het 
merk op de markt te 
krijgen. Bij Mr. Marvis zal zijn takenpakket bestaan uit 
de dagelijkse operatie, waaronder e-commerce, fulfilment, 
support, marketing en human resources. 

NEWS FLASH

DOOR: ROSEMARIE NEUEN

NATIONAL GEOGRAPHIC 
De komende collectie van National Geographic zet 
een nieuwe standaard in urban tech en design. Met zijn 
kwalitatief hoogwaardige producten in het hogere 
marksegment, geeft National Geographic een duidelijk 
signaal af aan meer gevestigde outdoor merken. Groot 
belang wordt gehecht aan de eerlijke productie van stoffen 
en materialen. Duurzaamheid is een van de hoekstenen 
van het outdoor merk. Zo bestaan alle (jas)vullingen uit 
gerecyclede PET-flessen, gecombineerd met stoffen zoals 
gerecycled polyester en biologische katoen.

De collectie van National Geographic’s mannenlijn 
bestaat uit jassen, vesten, T-shirts, capuchontruien en 
polo shirts. Heldere lijnen en tijdloos design in subtiele 
kleuren worden slim gecombineerd met meer opvallende 
kleuren. Natuur versus tech speelt een belangrijke rol in 
het ontwerpproces en de invloed ervan is in ieder stuk 
terug te vinden. 
Een van de belangrijkste stijlen, de Urban Tech jas, 
combineert in die geest urban invloeden met meer 
natuurlijke invloeden. Dat resulteert in een praktische en 
veelzijdige jas die perfect is voor reizen en het dagelijkse 
leven. De Iconic Hybrid jas overtuigt op zijn beurt met 
water- en windresistentie. De speciale textuur en de 
locatie van de donsvulling bezorgt het model een unieke 
look. Tenslotte is er de Pack Tech jas, voorzien van een 
in het oog springende logoprint. De jas kan opgevouwen 
worden tot zakformaat en is zo gemakkelijk op te bergen.
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DOOR: EMME USMAN

DE 
TALUNDRA 
ACADEMY

HET BELGISCH ECOSYSTEEM 
IN FASHION

Hoe ben je in het Talundra-verhaal gerold?
‘Zowel mijn partner als ikzelf hebben altijd een voorliefde 
gehad voor kledij. Mijn partner, die een eerder strategische 
rol heeft binnen Talundra, speelde als kind tussen de 
stoffen en patronen gezien zijn ouders een mode-atelier 
‘Marathon’ hebben gerund, waar ze Belgische collecties 
creëerden en uitwerkten voor de mode-boutiques aan de 
kust. Ze hebben hier zelf de prijs Les ciseaux d’Or mee 
gewonnen.
Ikzelf zette als kind mijn moeder en grootmoeder ‘aan het 
werk’ om mijn probeersels door hen te laten uitwerken 
en zo mijn garderobe om te toveren tot een ware catwalk-
like collectie. Op school, kon ik het niet laten mijn 
vriendinnen te restylen, en op de humaniora was ik tijdens 
de les informatica in het geniep mode-silhouetten aan 
het tekenen. Na de schooluren ging ik naar de workshop 
van mijn grootoom en keek ik met fascinatie toe hoe hij 
schoenen repareerde. 
Toch zijn we beiden een business-richting uitgegaan, maar 
dat mode-vlammetje is nooit uitgedoofd. Ik hoor mezelf 
toen nog zeggen: ‘Ooit zal ik een project lanceren binnen 
de mode.’ 
Tijdens een vakantie in Milaan, tijdens het kuieren in 
een straatje met lokale handelaars die ontwerpstukken 
verkochten, had ik zoiets van no more! Er moet een manier 

zijn om deze neerwaartse spiraal terug om te keren en 
ervoor te zorgen dat lokale mode en talenten opnieuw naar 
boven worden geduwd.’

Hoe kan je Talundra het beste omschrijven?
‘Talundra is een mode-start up met als missie om 
ontwerpers, merken en consumenten te stimuleren meer te 
gaan focussen op lokale mode. Recent is er nog een studie 
gepubliceerd waaruit bleek dat de verkoop van duurzame 
producten tot vijf keer sneller groeit. We merkten dat er 
veel mensen met talent zijn die in de modewereld willen 
werken. De paradox bij dit gegeven is, dat er net heel 
weinig infrastructuur bestaat om mensen hun talent te 
laten exploiteren en ook de community er rond is miniem. 
Talundra fungeert hier als allereerste bouwsteen om de 
zoektocht van mensen die gebeten zijn door het modevirus, 
te vergemakkelijken.’ 

Waarin verschilt Talundra van andere modeopleidin-
gen?
‘Er bestaat inderdaad al mode-onderwijs, maar vaak 
leggen zij vooral de focus op het conceptuele luik van 
het ganse modeparcours. Dit is begrijpelijk aangezien 
de laatste decennia, modestudenten voor hun technische 
skills vooral buiten de Europese Unie worden geëduceerd. 

We geloven echter intrinsiek in een duurzamere wereld, 
niet alleen omwille van de stijgende marktvraag maar ook 
omdat het gewoon de toekomst van onze planeet is. Mede 
daarom zijn we op zoek gegaan naar concrete oplossingen. 
Bij Talundra kunnen zowel ware vakmensen als de 
zogezegde dummy’s in de modewereld onze academie 
betreden. Met behulp van onze pragmatische opleidingen 
kunnen onze studenten in no-time alle skills leren van 
professionals. Maar Talundra dient ook als platform om 
lokale vakmensen en ontwerpers te ondersteunen. Zo 
houden we onze fashion economie draaiende.’

Dus iedereen kan bij Talundra aankloppen? Vanuit 
welke gedachtegang heb je deze beslissing genomen?
‘We zijn initieel in Brussel gestart. Niet alleen is Brussel 
het meest centrale punt van ons land en zijn verschillende 
Belgische brands gevestigd in Brussel. Het is ook onze 
thuishaven en aangezien we staan voor een lokale aanpak, 
hebben we ons eerst op deze regio gefocust. Uit het 
type mensen dat zich inschreef, konden we al snel twee 
verschillende type deelnemers stilleren. Enerzijds heb je de 
categorie die we de Do-it-yourself deelnemers noemen. Ze zijn 
op zoek naar alternatieven voor fast fashion en wensen zelf de 
nodige technieken aan te leren om hun eigen garderobe te 
kunnen uitwerken. De andere groep categoriseren we onder 
de Pro’s. Het zijn mensen die op zoek zijn naar technische 
bagage om een professioneel project na te streven. Bij ons 
heeft niemand voorkennis van mode nodig. De enige must 
is motivatie. Het ontwerpen van mode en kleding is niet 
enkel weggelegd voor de elite.’ 

Ik wil me inschrijven bij Talundra. Tussen welke 
opleidingen kan ik allemaal kiezen?
‘Cursisten kunnen in de Talundra Academy terecht voor 
een breed scala aan opleidingen, zoals naaitechnieken, 
confectie, modeontwerp, textiel en patroontekenen. Op 
basis van hun persoonlijke drijfveer, of deze nu lucratief 
of professioneel getint is, kiezen ze zelf de modules en 
krijgen ze op een efficiënte en pragmatische manier, 
nieuwe skills aangeleerd. Wie bij ons de knowhow wilt 
aanleren voor het ontwerpen van een T-shirt label, zal 
andere en meer gerichte modules kiezen dan iemand die 
een lederen handtassencollectie wil uitwerken. We willen 
onze studenten hun interesses zo concreet mogelijk meteen 
in praktische skills laten omzetten en zo afstappen van 
langdradige, te algemene opleidingen.’

Jullie ondersteunen ook lokale vakmensen en ontwer-
pers. Hoe doen jullie dat?
‘Onze lesgevers zijn één voor één lokale vakmensen die 
hun kennis doorgeven aan het talent van de toekomst. 
Ze kunnen dat doen via de Teacher Pool en de Partner 
Pool. De vakmensen uit de Teacher Pool geven les in 
de infrastructuur van Talundra. In de Partner Pool 
stellen de lesgevers hun eigen werkruimtes of ateliers 
open voor de cursisten. Wie dus een leder-collectie wil 
uitbrengen, nodigen we uit bij een lokale designexpert met 
specifieke tools en machines. Zo genereren we extra jobs. 
Ook door ontwerpers de opportuniteit te geven om hun 

Onze ecologische voetdruk was nog 
nooit zo belangrijk als vandaag de dag. 
Ook op modevlak zijn we meer en meer 
bewust bezig met het aankopen van 
duurzame brands die werken met orga-
nische materialen en een lokale productie 
in de juiste werkomstandigheden. Toch 
worden lokale vakmensen nog steeds 
overschaduwd door delokalisatie. 
Meet Talundra, een mode-start-up 
die het moderoer wilt omkeren.  
Talundra, wat staat voor de ‘toendra 
van talenten’ startte vorig jaar haar 
allereerste modeacademie op met 
als missie om lokale modecreatie en  
modeconsumptie te stimuleren door 
middel van een ecosysteem dat ta-

lent helpt groeien en de merken van morgen helpt ontwikkelen. De toekomst van 
fashion is lokaal, schreeuwt het jonge bedrijf dat in minder dan een jaar tijd met 
haar allereerste academie in Brussel, niet minder dan duizend inschrijvingen wist 
te vergaren. Het concept is zo geniaal opgebouwd én onthaald dat begin januari 
2020 nieuwe vestigingen in Antwerpen, Gent, Luik en Charleroi hun deuren ope-
nen. Mode Inc had een gepassioneerde babbel met de boss lady achter de academie,  
Shari Dewannemacker.

skills aan onze studenten door te geven, creëren we extra 
werkmogelijkheden. Talundra is trouwens nog op zoek 
naar lokale vaklui voor de Teachers Pool, de Partner Pool 
en het startup team. Op onze website kan je bij ‘jobs’ de 
profielen terugvinden waarnaar we per academie op zoek 
zijn.’ 
 
Ben je zelf  ook bewust bezig met duurzaam en lokaal 
aan te kopen?
‘Jazeker. Ik ben niet alleen qua mode bewust bezig met 
duurzaamheid maar ook op het vlak van eten probeer 
ik zo biologisch en lokaal mogelijk aan te kopen. Qua 
mode koop ik alleen nog maar lokaal en duurzaam en alle 
kledingstukken die ik nog heb waar toch fast fashion een rol 
bij heeft gespeeld probeer ik zo lang mogelijk in mijn kast 
te laten hangen en goed te verzorgen zodat het item niet in 
de prullenbak belandt.’

Welke brands inspireren je in het streven naar een 
eco-friendly modesysteem?
‘Het zijn eerder de kleine ambachtsmensen zoals onze 
partners of lesgevers die reeds ontwerpen hebben gemaakt 
die ons drijven om het nog beter te doen. Ze startten vaak 
van nul maar hun drijfkracht en het gepassioneerde verhaal 
erachter moedigt ons keer op keer aan om de uitdaging aan 
te gaan.’

De toekomst van Talundra ziet er rooskleurig uit want 
vier nieuwe vestigingen openen hun deuren weldra in 
januari 2020. Hoe wordt de academie ontvangen in Ant-
werpen, Gent, Luik en Charleroi?
‘Talundra wordt erg goed ontvangen in de nieuwe steden. 
De inschrijvingen lopen gelijk op voor zowel de Pack Pro 
profielen als voor de modules. We hebben zelfs al een paar 
modules moeten sluiten omdat de klassen vol zitten, dus 
ons hoor je niet klagen! 
Je kan je nog steeds inschrijven door simpelweg naar onze 
website www.talundra.com te gaan.’

DE NIEUWE TALUNDRA ACADEMY-LOCATIES
Gent: Zuidstationstraat 3, 9000 Gent
Antwerpen: Frankrijklei 37, 2018 Antwerpen
Charleroi: Boulevard Joseph Tirou 101, 6000 Charleroi
Luik: Boulevard de la Sauvenière 38, 4000 Luik
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Je hebt samen met Liza Tanghe twee jaar geleden 
Thelma & Louise overgenomen. Wat vond je de groot-
ste uitdaging bij het overnemen van dit Belgische mo-
demerk?
Marie: ‘Dat klopt! In september 2017 namen we Thelma & 
Louise over. Nu, twee jaar later, kijken we tevreden terug 
op de voorbije periode; we hebben, naar mijn gevoel, 
enorm veel bereikt in een korte tijd. Maar uitdagingen 
zijn er zeker nog. Sinds de overname is de modesector erg 
veranderd. Het is belangrijk dat we, samen met ons team, 
kritisch en open-minded blijven kijken naar ons product, 

om zo mee met de sector te evolueren. In de voorbije twee 
jaar hebben we ongetwijfeld fouten gemaakt, waar we 
ook weer uit geleerd hebben.’
‘Belangrijk is dat we, samen met ons team, ervoor blijven 
zorgen dat we een goede vertrouwensband onderhouden 
met onze retail partners om hen zo te begeleiden. Het 
effect van E-commerce is voelbaar in de winkels en ook 
het koopgedrag verandert. Er wordt meer online gekocht, 
maar ook meer op gevoel en aankopen worden verspreid 
op een seizoen. Het is belangrijk dat onze B2B-klant 
voelt dat hij daarin gesteund wordt door ons. 
‘Daarnaast is het ook belangrijk dat we ons merk 
klaarstomen voor een nieuw decennium. Daarom 
zijn we volop bezig een motiverende en positieve 
organisatiecultuur te creëren, die bijdraagt aan de groei 
van het merk.’

Je hebt voor SS20 een capsulecollectie uitgewerkt met 
Bieke Ilegems. Vanwaar de keuze voor Bieke en hoe 
heb je de samenwerking ervaren? Wat waren de voor-
naamste verrassingen?

Marie: ‘Het is de eerste keer in de twaalfjarige geschiedenis 
van het merk dat er een capsulecollectie werd uitgewerkt. 
Voor zo’n primeur waren we op zoek naar een sterke 
vrouw: een harde werker, een moeder maar vooral 
een stijlvolle vrouw met pit die onze doelgroep zou 
aanspreken op een authentieke manier, zonder poespas. 
Het was één van haar meisjesdromen om ooit een eigen 

THELMA & LOUISE 
BELGISCH DAMESMERK 

IN DYNAMISCHE TRANSITIE
Modieuze stuks die je op-en-top vrouwelijk doen voelen. Voor Liza Tanghe 
(35) en Marie Friling (27), het jonge power duo achter het Antwerpse fashion 
brand Thelma & Louise was dit het ultieme doel toen ze het modelabel twee 
jaar geleden na 10 jaar te hebben bestaan, overnamen. En wat een weg heeft het 
damesmerk al afgelegd. Het logo en de huisstijl werden in een nieuw kleedje 
gestoken, er werd een E-commerce platform gelanceerd en het merk liet sinds 
afgelopen zomer nu ook in house hun eigen collecties ontwerpen. Next step: een 
capsulecollectie met niemand minder dan TV-persoonlijkheid Bieke Ilegems, 
voor de zomer van 2020. Wij spraken met één van de dames aan het roer, Marie 
Friling, en met Sanneke, hoofd design bij Thelma & Louise, over de upcoming 
capsulecollectie en over hun modeplannen voor het najaar 2020.

Liza Tanghe en Marie Friling

collectie te ontwerpen én ze identificeerde zich met 
Thelma & Louise; een must voor ons. Wat uiteindelijk de 
doorslag gaf, is haar openheid en eerlijkheid tegenover 
ons, maar ook tegenover het publiek; ze is auteur van 
twee boeken waarin ze openlijk praat over verschillende 
uitdagingen waar ze als echtgenote, vrouw en moeder 
voor staat.’
‘Het was een genot om getuige te mogen zijn van haar 
nieuwsgierigheid in elke stap van de ontwikkeling 
van de collectie. We gaven haar carte blanche om de 
collectie samen met ons designteam te ontwerpen en we 
zijn enorm blij met het resultaat; een heldere, krachtige 
capsulecollectie die vrouwen instant een goed gevoel 
geeft! Bieke werkte met hart en ziel aan de collectie en dat 
zie je. Zo werd er in elk item van de capsulecollectie voor 
een bijzondere afwerking gekozen: aan de binnenkant 
zit een lint met kleine citaten, gekozen door Bieke, als 
knipoog naar de vrouw die het stuk draagt; be grateful, 
love yourself, be kind.’
Sanneke beaamt dat: ‘De samenwerking was ontzettend fijn. Bieke was zo goed 
voorbereid toen we aan de collectie begonnen. Ze was onervaren toen ze hier 
binnenkwam, maar stond meteen open voor alles. Ze luisterde zonder zelf te 
interpreteren en begreep heel snel wat wel en niet kon.’ 

Kun je vast een tip van de sluier oplichten van de collectie FW20? Waar is de col-
lectie op geïnspireerd en hoe verschilt deze qua materialen en verwerking met 
FW19?
Sanneke: ‘Voor FW20 hebben we gekozen voor zachte en warme kleuren, in combinatie 
met natuurlijke en comfortabele materialen. We voegden telkens a sparkle of joy toe. 
Voor deze collectie lieten we ons door verschillende dingen inspireren, bewust of 
onbewust, zoals vaak het geval is. De straten van Parijs en verschillende decors van 
restaurants vertaalden zich in de collectie.’
‘De FW19 collectie was meer gebaseerd op natuurtinten en was daardoor ook 
donkerder. Voor FW20 kozen we meer heldere kleuren, voor een zacht, warm effect.’ 

Hoe kun je de ruime doelstellingen voor 2020 voor Thelma & Louise algemeen 
omschrijven en waar wil je binnen pakweg twee jaar met Thelma & Louise staan?
Marie: ‘In 2020 willen we ons merk en het verhaal van Thelma & Louise nog meer 
versterken, om zo onze vrouw te inspireren. We willen het merk nóg beter op de kaart 
zetten, zodat de vrouwen die onze collectie dragen zich betrokken voelen bij ons 
verhaal. Daarbij hoort ook een optimale communicatie met onze partner stores; door 
met hen een vertrouwensrelatie op te bouwen, kunnen we hen beter begeleiden vanaf 
het moment dat de collectie is aangekocht in de showroom.’
‘Onze collectie blijft elegant, tijdloos en kleurrijk, maar in 2020 voegen we wellicht wat 
extra pit toe. We zijn zelf jonge, ondernemende vrouwen en zien ons enthousiasme, 
levenslust en pit graag vertaald in onze collecties.’
‘Eén van de grootste factoren is het aspect sustainability. Hoe zorgen we ervoor dat we 
als merk een balans kunnen vinden tussen duurzaamheid, 
tijdloze kwaliteit en een mooie collectie die zichzelf 
telkens opnieuw uitvindt? We willen daarbij ook de 
eindconsument bewust maken; kies voor kwaliteit, koop 
Belgisch!’ 
‘Daarnaast is het belangrijk dat we onze doelstellingen 
regelmatig evalueren: hoe kunnen we nog beter luisteren 
naar onze klanten en inspelen op de steeds veranderende 
markt? Als Belgisch merk in volle groei moeten we het 
verschil maken met moderne, maar tijdloze collecties van 
goede kwaliteit.’

DOOR: EMME USMAN
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DOOR: BYRTHE BIESEMANS

DE TRENDS VOLGENS PINTEREST
Met maandelijks meer dan 320 miljoen gebruikers van 
over de hele wereld, is het wel duidelijk dat Pinterest 
een van de populairste apps is. Door het analyseren van 
de zoekvolumes van zijn gebruikers, krijgt de visuele 
zoekmachine een uniek inzicht in de opkomende trends. 
Volgens de cijfers zijn de toptrends voor 2020 geïnspireerd 
op de ruimte. Kledingstukken met Nasa-logo’s en 
spacy kleuren en sieraden en make-up gebaseerd op het 
sterrenstelsel zijn razend populair. Ook de jaren negentig 
trend zien we alleen maar stijgen. De zoektocht naar 
grunge mode combatlaarzen, flanellen overhemden en 
oversized outerwear, is met 292 procent toegenomen. De 
volgende trend die we vaak zien terugkomen is Beyond 
Binary. Dit wil zeggen dat mensen steeds meer zoeken naar 
gender neutrale opties. Ook gaan we bewuster om met de 
keuzes die we maken. We kiezen voor milieuvriendelijke 
opties of proberen er toch rekening mee te houden. Zo 
heeft het bedrijf een 41 procent groei in de zoektocht 
naar tweedehands of gerecyclede trouwjurken genoteerd. 
Daarnaast zijn de consumenten op zoek naar trends 
die te maken hebben met de natuur. Ze zoeken naar 
comfortabele gelaagde outfits en praktische laarzen. Ook 
voorspelt het platform dat we in 2020 onze huisdieren 
meer in de watten gaan leggen met kledij voor dieren. 

BESTSELLER A/S GEZAKT MET DRIE 
PROCENT
De Deense Bestseller groep A/S heeft in 2018/19 zeven 
procent meer omzet gedraaid dan het boekjaar ervoor. 
Maar de winst daalde echter met drie procent. Dit zou 
zijn omdat het bedrijf significante investeringen heeft 
gedaan naar de toekomst toe, waardoor het resultaat lager 
is uitgevallen. ‘Onze aanpak om betere partnerschappen 
te creëren met onze wholesale klanten is succesvol 
geweest in de veranderende markten. Het is noodzakelijk 

dat we een sterke focus blijven houden op onze retail en 
online business, waar de verwachting van de klant hoger 
is dan ooit tevoren’, aldus Anders Holch Povlsen, CEO 
en eigenaar van Bestseller. Maar het huidige financiële 
jaar laat zien dat er nog steeds veel werk aan de winkel 
is. Het bedrijf blijft geloven in een sterke toekomst en 
blijft op hun innovatieve aspect inspelen. Het belang 
van digitalisering en duurzaamheid worden steeds 
belangrijker en daar moet het moederbedrijf ook in 
meegaan. ‘Nu, meer dan ooit, moeten we onze reis naar 
een duurzame en digitale toekomst versnellen. Dit is 
belangrijk voor de ontwikkeling van ons bedrijf’, zegt 
Anders Holch Povlsen. 

PANORAMA BERLIN IN ZEE MET 
NIEUWE MARKETING DIRECTOR
Jurgin Putzer is de nieuwe marketing director voor 
Panorama Berlin. Met zijn functie als hoofd van marketing 
en communicatie is de 53-jarige man nu verantwoordelijk 
voor de marketingstrategie van het bedrijf. 
Putzer heeft al meer dan twintig jaar ervaring in de 
marketingbranche als consultant, strateeg en concept 
ontwerper. Daarom is hij de perfecte kandidaat voor 
deze job. Het takenpakket van Putzer zal bestaan uit 
marketing, creatie en PR. Hij zal verantwoordelijk zijn 
voor het sturen van de strategische herschikking van 
Panorama Berlin en het promoten en aanscherpen van 
het eerlijke profiel voor exposanten en bezoekers. De 
functie werd gecreëerd als onderdeel van de herschikking 
van Panorama Berlin. ‘Ik ken Panorama Berlin als een 
exposant vanaf het begin en vond de huidige ontwikkeling 
van de beurs erg opwindend. Daarom kijk ik er met name 
naar uit om de herschikking actief te helpen vormgeven en 
het profiel van Panorama Berlin verder aan te scherpen’, 
zegt Jürgen Putzer, hoofd Marketing & Communicatie 
Panorama Berlijn. 

MENSWEAR
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ALBERTO
Bij ALBERTO houden ze van broeken. Al meer dan 
negentig jaar ontwerpen ze broeken in verschillende 
stijlen voor elke man op elk moment. Kwaliteit, com-
fort en vrijheid staan daarbij centraal. Dit seizoen com-
bineert ALBERTO ruw denim met broeken van zacht 
ribfluweel en kunstleer, in elegante stijlen met een ver-
fijnd samenspel van patronen en kleuren. Zo is er de se-
rie Vintage denim: rough textured jeans in de stijl van de jaren 
tachtig en negentig. Ook in het assortiment: blauwe en 
zwarte selvedge-broeken van hoogwaardig Japans denim. 
De wyda-broek krijgt dit seizoen een make-over: cropped 
en met een hoge taille, klassieke tailleplooien en schui-
ne steekzakken aan de voorkant. Onder andere in een 
kunstleren uitvoering in een elegant nachtblauw kleu-
renschema. En dit seizoen laat ALBERTO zien hoe 
mooi en comfortabel rib kan zijn. Broeken in verschil-
lende soorten ribstof, variërend van fijne ribbels (baby-
cord) tot brede ribbels (wide wale cord), en diverse kleuren. 
Aardse tinten afgewisseld met petrol, aubergine, zand, 
groen, blauw, zwart én smoky pink. Met als blikvanger de 
ribbroeken in gebroken wit en currykleuren.
 

CAMEL
CAMEL besteedt dit seizoen aandacht aan een actueel thema: klimaatveran-
dering. In de CAMEL active-collectie staan daarom multifunctionele en sei-
zoens-onafhankelijke stijlen centraal. ‘Door steeds veranderende invloeden 
van het klimaat en het wisselvallige weer verliezen bekende patronen zoals 
lente/zomer en herfst/winter hun geldigheid’, zo licht hoofdontwerper Jo-
seph Lim zijn inspiratie voor de nieuwe CAMEL active-collectie toe. 

Hoe zien we multifunctionaliteit terug in de looks van CAMEL? Een goed 
voorbeeld vinden we onder andere in de Global Collection, een collectie bestaan-
de uit drie functionele jassen die wereldwijd verkrijgbaar zijn. Een daarvan is 
een fietsjack van lichtgewicht nylon. Het ergonomisch ontworpen jack heeft 
een afneembare capuchon, is waterdicht en heeft een uitklapbare regenhoes 
aan de achterkant. Reflectoren op de onderarmen zorgen voor zichtbaarheid 
tijdens de donkere avonduren. Een sport- en outdoor jas ineen, die je kunt 
combineren met de soepele bewegingsvrije Flexxxactive jeans. De outdoor snea-
ker, die bestand is tegen extreem weer, maakt de look compleet. 

Kledingstukken geschikt voor alle seizoenen vinden we in deze collectie te-
rug in de vorm van een outdoor corduroy colbert met afneembare gewatteer-
de binnenlaag. De warme binnenlaag kan gemakkelijk worden verwijderd 
al naar gelang het weer. Daarnaast zijn de overhemden van CAMEL een 
antwoord op de vraag naar seizoens-onafhankelijke combinaties. Zo zijn de 
pasvormen van de casual overhemden gemoderniseerd en is assortiment uit-
gebreid met overshirts, shirtjackets en outershirts met jaskarakter. Dit alles uit-
gevoerd in verschillende materialen: variërend van corduroy, denim, flanel in 
verschillende gewichtsklassen tot en met nylon gevoerde varianten en zware 
lumberchecks. Een mix van materialen wordt ook gebruikt bij de waterdichte 
Chelsea-laarzen en Chelsea-rugzakken: de combinatie van katoen, mesh en leer 
zorgt ervoor dat de laarzen en rugzakken passen in elke urban look op elk 
moment.

BALDESSARINI
Bij BALDESSARINI domineert blauw, in al zijn schake-
ringen, de komende winter. Het belichaamt niet alleen de 
kleur van de zee en de lucht, maar ook het ondefinieerbare 
en oneindige van de ruimte. De tweede kleur in de collec-
tie is een sterke roodbruine kleur, die staat voor energie, 
liefde, warmte en kracht. Daarnaast speelt flexibiliteit dit 
seizoen een belangrijke rol. Het thema Movimento komt on-
der andere terug bij het segment pakken, jassen en broeken. 
Zo worden de pakken, inclusief de voering, uitgevoerd in 
verschillende elastische materialen die onderling verschil-
len in rekbaarheid. BALDESSARINI wil maximale flexi-
biliteit en een hoog draagcomfort bieden. Bij de jassen een 
grote verscheidenheid aan gebreide en jersey-modellen, 
waaronder een jersey met vezels van kamelenhaar dat een 
licht en zacht gevoel geeft. Movimento is ook onderdeel van 
het broekensegment. Elasthaan zorgt bij de single pants 
voor een hoog draagcomfort. Nieuw bij de single pants is 
de koordverwerking met verwisselbare tailleband die aan 
de buitenkant kan worden gedragen, voor een sportieve 
uitstraling. Of kan worden opgeborgen aan de binnenkant, 
dat zorgt voor een smart look. Ook hierin wederom maximale 
flexibiliteit.. 

CLUB OF GENTS
Dit label laat je even wegdromen in Frankrijk met hun sfeerbeeld van een 
Franse herfstdag, een drukke brasserie… Door de grote ramen zien we 
de eerste bladeren van de bomen vallen. Het is herfst en het wordt ge-
leidelijk kouder. Des te meer reden om hier lekker te blijven en vrienden 
te ontmoeten voor een stevige maaltijd en een goed glas rode wijn. Het 
moge duidelijk zijn: bij CLUB OF GENTS houden ze van het Franse le-
ven en die liefde komt duidelijk tot uiting in de najaarscollectie Coq au Vin. 
Heldere, warme bruine en beige tinten zijn de belangrijkste kleuren. Ze 
worden aangevuld met oranje en lichtblauwe tinten en combinaties van 
grijs en marineblauw. Dezelfde kleuren doorkruisen de patronen, die dit 
seizoen kleiner en vager zijn en daardoor subtiel. Alleen van dichtbij zie 
je ze, waaronder het Herringbone patroon en het klassieke Franse pied-de-poule. 
Ook in het jassensegment klassieke stijlen, maar de echte blikvanger is dit 
keer de vernieuwde shirt jacket die geen afgeronde, maar een rechte snit 
heeft. Het shirt jacket combineert goed met de nieuwe denims van de Coq 
au Vin collectie. Het licht gewassen salopette geldt daar als hoogtepunt en 
is de ideale combipartner voor het overhemd met bloemenpatroon en het 
retro check jacket.  

DOOR: JANINE BRUINOOGEDOOR: JANINE BRUINOOGE
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DIGEL MOVE
Urban, smart, casual, ontspannen, stijlvol en on-
gedwongen: de DIGEL Move collectie van dit sei-
zoen kent vele kenmerken. We zien ze terug in zo-
wel de formele kleding als de vrijetijdskleding. Bij 
DIGEL Move dit najaar looks met een ingetogen 
karakter. Subtiele details zoals wazige ruitjes, fijne 
motieven en geweven stoffen. En subtiele kleuren 
als olijf, salie, greige en tinten grijs en marine-
blauw. Flexibiliteit en nonchalance zijn in de hele 
collectie gewaarborgd, ook bij de nauwsluitend 
silhouetten. Dit dankzij het gebruik van jersey. 
De rekbare stof is het voornaamste materiaal bij 
vesten, broeken en jassen. De coole compacte jersey 
jas is ook een van de blikvangers. Naast de slim-
fit trenchcoat en het veldjack met uitneembare 
binnenjas en voering van ecodown. Kortom, ook 
deze herfst en winter presenteert DIGEL MOVE 
veel outfitideeën en mix-en-match-opties die elkaar 
aanvullen. De belangrijkste looks van het seizoen 
zijn opgenomen in het DOC (DIGEL Order Con-
cept) en, in sommige gevallen, het NOS-program-
ma. Ook qua leveringsmogelijkheden blijft DI-
GEL MOVE in beweging.

GUESS
TECHNO RODEO
Bij GUESS is de rodeo dit najaar in de stad. Niet zomaar een rodeo maar een 
die techno geïnspireerd is. Dat betekent gedurfde graphics en logo’s en een kleu-
renpalet van warme aardetinten, geel, rood, oranje en blauw, met robijngroene 
accenten en Navajo (indianen) versieringen. 

UNDERGROUND RESISTANCE
Brit punk is terug. Denk aan een anarchistische mix van ruitjes, overgeverfde 
denim, bleek vlekken en wassing met zuur. Dat in combinatie met het klassie-
ke pied-de-poule patroon en details van metaal en leer. Echte blikvangers zijn de 
graffiti en de gedurfde belettering. Alles uitgevoerd in tonen van zuurgroen, 
stoffig roze en vurig rood die een contrast vormen met beige goud, olijfgroen, 
zwart en blauw.

FUTURE RIDER
In deze futuristische lijn combineert GUESS multifunctionele kledingstuk-
ken met hoogwaardige stoffen. Stoffen van temperatuurgevoelige materialen 
die veranderen van kleur bij, warm huidcontact, maar ook wol gecombineerd 
met denim en stoffen behandeld met speciale technieken zoals ice dying, een 
verftechniek met sneeuw en ijs. Het resultaat: originele items die ons een kijkje 
in de toekomst geven. 

WINTER STANDARDS CAPSULE
Deze duurzame lijn van GUESS is klaar voor de koudere maanden met op-
nieuw bewerkte klassiekers, gloednieuwe basics en garderobe-iconen. Onder 
meer comfortabele items van sherpa fleece en grof breiwerk, met een knipoog 
naar de jaren negentig in de vorm van corduroy, ruiten en strepen en met kleu-
ren als mosterdgeel, warm rood en denim blauw. 

DIGEL
Ook deze herfst en winter laat DIGEL zien waar zijn kracht ligt: bij pakken 
en jassen. Met de nieuwe collectie The Flow of  Life biedt DIGEL mannen 
de mogelijkheid om hun persoonlijke, moderne look te creëren. Jassen, 
spencers en broeken kunnen los worden gekocht en kunnen moeiteloos 
worden gecombineerd. Het ontwerp en de pasvorm van deze stukken zijn 
perfect afgestemd op de pakken en de outfits. Ook qua materiaalkeuze 
springt dit segment eruit. Jassen van hoogwaardige wolmixen waaronder 
kasjmier en gebreide polo’s, in de varianten V-hals, ronde hals of coltrui, 
van onder meer Italiaans temperatuur regulerend merinowol. Alle 
gebreide kleding van DIGEL kan overigens gewoon in de wasmachine; 
comfort betekent ook onderhoudsgemak. Ook qua kleuren biedt DIGEL 
volop keuze. Elegante tinten van kameel, hazelnoot, karamel, ivoor 
en tabak vormen het middelpunt van het eerste kleurenschema. In het 
tweede schema staat de kleur blauw centraal, variërend van stonewashed 
tot aan marineblauw. Taupe, vanille, barolo en vermiljoen zorgen voor 
de accenten. Hoe goed al die kleuren bij elkaar kunnen passen, zien we 
terug in een van de hoogtepunten van de collectie. De combinatie van 
het vermiljoenrode jersey jasje met blauwe overcheck colbert en met 
bijpassende chino’s, spencer en (open!) overhemd.

ETERNA
Functionaliteit, duurzaamheid en een sterk gevoel voor stijl: dat zijn de 
belangrijkste thema’s van de ETERNA herfst- en wintercollectie waar-
in het overhemd een belangrijke rol speelt. Zo is het Performance shirt 
uitermate elastisch en functioneel dankzij de lyocell. Een lichtgewicht 
ademende stof met een temperatuur- en vochtregulerende werking. Het 
Lotus shirt blinkt ook uit in gebruiksgemak. Dankzij nanotechnologie 
worden vloeistoffen zoals koffie of jus d’orange niet in de stof opgezogen 
maar afgestoten. Handig; ‘ongelukjes’ tijdens de lunchpauze zijn daar-
door geen ramp meer. Hoe stijlvol duurzaamheid kan zijn, laat ETER-
NA dit seizoen zien met een nieuwe en flink uitgebreide We care-serie. 
Van gewassen overhemden, sweatshirts en denim blouses, tot aan flanel-
len overhemden in opvallende ruitjes en prints en jersey spencers: alles 
is gemaakt van geupcycled materiaal. ETERNA geeft grondstoffen in 
zijn collectie een tweede leven. Dat geldt niet alleen voor de kleding zelf, 
maar ook voor de verpakking ervan. Die is plasticvrij en gemaakt van 
ongestreken papier. De betrokkenheid van ETERNA bij mens en natuur 
komt in de We care-serie ook naar voren in de prints van bedreigde dier-
soorten. Met de verkoop van die ontwerpen ondersteunt ETERNA een 
organisatie die zich toelegt op de bescherming van dierensoorten.

DOOR: JANINE BRUINOOGEDOOR: JANINE BRUINOOGE
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HAUPT ECOLOGIC
Ecologic heet de nieuwe duurzame lijn van het Duitse HAUPT. De ambach-
telijke shirtspecialist staat nooit stil en is voortdurend bezig zijn collectie 
verder te ontwikkelen. Bekend van zijn draagbare kleding met desondanks 
opvallende en modebewuste details, gaat het Duitse merk nu nog een stap 
verder. Ecologic is het logische gevolg van HAUPT’S zoektocht naar een 
toekomstbestendige en meer verantwoordelijke manier om het merk voort 
te zetten. 

Zoals van HAUPT gewend, is de collectie een combinatie van traditie en 
hedendaagse, moderne stukken. Maar dat is niet het enige. De nieuwe 
shirtcollectie is naast duurzaam ook transparant en bedachtzaam. Ecologic 
is een eigentijds concept dat zowel grondstoffen als de mens en natuur 
respecteert. De nieuwe lijn staat voor een bewuste en op zichzelf staande 
manier van produceren op alle niveaus. Zo zijn de gebruikte materialen en-
kel gecertificeerde duurzame bio katoen-soorten. Bijzondere details maken 
het geheel af; knopen van gerecycled polyester en duurzame kartonnen 
labels spreken boekdelen. HAUPT kiest met deze duurzame benadering 
duidelijk en bewust voor het ecologisch en sociaal bewust produceren van 
kleding.  

HAUPT
De vrijetijdscollectie Vintage Haupt 1926 blinkt uit in com-
fort en kwaliteit. Naast de focus op flanellen overhemden 
en prints, biedt de vintage collectie dit najaar en deze 
winter een verscheidenheid aan nieuwe overhemdmodel-
len, materialen en wassingen. De prints zijn dit seizoen 
gegroepeerd in thema’s en variëren van minimalistisch tot 
expressief. Qua kleuren spelen aardse tinten en herfsttin-
ten, denk aan blauw, grijs en bruin, een belangrijke rol. 
Hetzelfde geldt voor bedrukte flanellen. Nieuw in het as-
sortiment zijn onder andere de omkeerbare overhemden, 
shirts met capuchon en houthakkershemden.

AUTOGRAPH
Autograph oftewel ‘GH’ vormt een nieuw vast onderdeel 
binnen de hoofdcollectie van HAUPT. De focus ligt bij 
‘GH’ op klassieke gekleurde overhemden met extrava-
gante prints op fijngeweven stoffen als popeline. Maar 
ook effen en ruitjes overhemden van fijne keperstof, wol-
len hemden en een extravagante leren overhemd van gei-
tensuède. ‘GH’ wil staan voor kwaliteit en gebruikt uit-
sluitend hoogwaardige materialen. Stoffen van beroemde 
Italiaanse leveranciers als Albini en Albiate. Extraatje bij 
de ‘GH’ collectie is het extra etiket waarop alle Europese 
leveranciers staan en de consument zo informeert over de 
herkomst van de stoffen.

MAERZ
MAERZ is en blijft de specialist in fijn breiwerk. Zoveel wordt 
duidelijk in hun nieuwe herfst- en wintercollectie, die tevens een 
jubileumcollectie is. In 2020 bestaat MAERZ honderd jaar en dit 
seizoen laten de ontwerpers van MAERZ hun vakkennis en in-
novatieve ideeën duidelijk(er) naar voren komen in hun creaties. 
Denk aan gebreide sportjackets en sportjassen. Ook presenteert 
MAERZ dit keer bij alle drie de leverdata speciale jubileumarti-
kelen. Innovatie komt in het eerste thema terug in verschillende 
vernieuwde breisteken, zoals de rib, de honingraat, de gerstekor-
rel en de piquésteek, en in vernieuwde materialen. Zo heeft de 
Merino Superwash dit seizoen een meer eigentijdse, tailored fit’serie met 
een zachte, maar nog altijd mannelijke touch. De serie scoort ook 
hoog qua gebruiksgemak: alle Merino Superwash 2.0 kledingstukken 
kunnen gewoon in de wasmachine worden gewassen. Ook ver-
nieuwing in WEARECO, de duurzame lijn van MAERZ. Onder 
andere spencers en jassen van puur katoen met een vulling van 
gerecycled nylon. De zakelijke look krijgt een update in het twee-
de thema. In de 1920 vintage collectie zien we sweatwear in een luxe 
variant. Een die is uitgevoerd in katoenen kasjmier met een ronde 
hals of als jas en daarmee zowel stijlvol, sportief als comfortabel 
is. Sweatwear waarmee je perfect een zakelijke look kunt creëren.

KITARO
De nieuwe herfst-winter collectie van KITARO heef maar liefst vier 
stijlrichtingen: Vintage Wash Aviator, het wintersportthema Cortina 
D´Ampezzo, Winter Beach en New York Boxing.
Aviator Vintage Wash haalt zijn inspiratie uit het verleden. Herfstkleuren 
zoals olijfgroen inkt- en bessenblauw vormen combinaties met oranje 
en turquoise tinten voor een masculiene en sportieve look. T-shirts 
en sweatshirts krijgen net dat beetje extra door emblemen en stiksels. 
Verdere highlights van de collectie vormen zachte digitale prints ge-
combineerd met intensieve wassingen. 
Cortina D’Ampezzo is een wintersportcollectie vernoemd naar een gelijk-
namige Noord-Italiaanse skioord. Een klassieke winterkleur als ijs-
blauw wordt hier gecombineerd met offwhite, maar ook bruin met als 
accentkleuren wijnrood en groen zorgen voor een sportieve look. De 
alpine trend wordt wat dikker aangezet met behulp van opvallende 
badges, stiksels en digitale prints. Maar een echte winterse klassieker 
zoals de Noorse trui wordt ook niet vergeten door KITARO.
Winter Beach is een moderne maritieme collectie met heldere en krachti-
ge kleuren. De maritieme look wordt benadrukt met behulp van meer-
dere vormen van prints. Een collectie voor de man die ook ’s winters 
graag naar zee gaat.
New York Boxing is een echte zogenaamde athleisure-look die bestaat uit 
nonchalante en comfortabele sweatshirts in gedempte kleurtinten zo-
als antraciet, blauw en olijfgroen gecombineerd met krachtigere kleu-
ren zoals geel en oranje. 
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MARC O’POLO
Dit seizoen duikt MARC O’POLO voor de 
najaarscollectie zijn archieven in. Kledingstukken uit de 
jaren tachtig zijn de inspiratiebron voor die van vandaag. 
Ruitjeshemden, corduroy blazers, gebreide vesten: 
MARC O’POLO heeft alle relevante stukken van toen 
verzameld en geeft er een frisse, eigentijdse twist aan. Die 
twist zien we in ARCHIVE CODE-collectie terug op 
verschillende manieren. Zo gebruikt MARC O’POLO 
voor het breiwerk een nieuw type garen: een mix van 
katoenenvezels en speciaal ontwikkeld bamboeviscose. 
Behalve dat katoen-bamboe ontzettend zacht is en een 
mooie, subtiele glans heeft, is het ook temperatuur- en 
vochtregulerend. En duurzaam; bamboe heeft alleen 
regenwater nodig en groeit snel. Denim krijgt een 
frisse look met drie nieuwe wassingen: een lichte, een 
donkere en een midden blauwe wassing in jaren tachtig 
salt’n’pepper-stijl. De plooibroek krijgt dit seizoen ook een 
update met de keuze voor comfortabele twill stof en een 
relaxte pasvorm: cropped, dubbele plooien en ruimer bij 
de dijen. En de blazer natuurlijk. In deze collectie biedt 
MARC O’POLO negen verschillende blazers aan, 
waaronder een in zacht Italiaanse corduroy. 

OLYMP SIGNATURE
Dit najaar neemt OLYMP SIGNATURE ons mee 
op reis naar IJsland. Het eiland van vuur en ijs in 
de noordelijke Atlantische Oceaan zien we op 
verschillende manieren terug in de najaarscollectie 
van OLYMP SIGNATURE.

URBAN CULTURE
De stad Reykjavik met zijn intrigerende straatkunst 
en de stedelijke cultuur komt terug in de belangrijkste 
print van het Urban Culture-thema: namelijk in de 
‘woord’-print. De namen van bekende plaatsen 
in IJsland verschijnen in subtiele kleuren op een 
donkere achtergrond. 

(UN)TAMED FIRE 
IJsland wordt gevormd door vulkanen. Je denkt 
misschien dat de gebieden rond vulkanen altijd zwart 
en kaal zijn, maar niets is minder waar. Het groen, de 
planten en de bloemen, vindt altijd zijn weg terug. 
De ontwerpers van OLYMP SIGNATURE willen de 
kracht van de natuur, het leven vieren en tonen ons 
bloemenprints van handgetekende delicate bloemen 
in aardse tinten. 

THE GEOMETRY OF ICE
Sneeuw en ijs in verschillende vormen staan centraal 
in dit thema. Zo is er de paisley-print in blauw en 
bruin met een vleugje roze, maar ook een print van 
sneeuwvlokken. 

A MYSTICAL ISLAND
Het noorderlicht, Aurora Borealis, is een 
natuurverschijnsel dat zorgt voor verbluffende 
kleuren. Een adembenemende lichtshow die zorgt 
voor een mysterieus gevoel. Een vleugje van die 
mystiek vind je terug in de bloemenprints van dit 
thema: een enigszins grafisch blauwe bloem met een 
mooie tint van olijfgroen. Maar ook in de speciaal 
ontworpen dubbelzijdig gestructureerde stof met 
glinstering.

THE GREAT ESCAPE
Genieten van het buitenleven kan in IJsland volop. 
Het beste gaat dat met een passend outfit. Voor 
optimale comfort en een stijlvolle look biedt OLYMP 
SIGNATURE daarom onder andere truien van alpaca/
wol-mix in een kleurenpalet passend bij IJslandse 
natuur: donker ijs-blauw, mosgroen en winters-grijs. 

MONTE CARLO
De moderne, sportieve man, die met veel plezier in het le-
ven staat vormt de doelgroep van MONTE CARLO. Deze 
lifestyle komt dan ook herkenbaar naar voren in de nieuwe 
wintercollectie van het merk. 
De meest opvallende trend zijn prints in alle verschijnings-
vormen. Van ruiten tot all over patronen, alles komt voorbij. 
Verder bieden truien met fantasie prints iets nieuws, ze zijn 
de modieuze en innovatieve hoogtepunten in de collectie.
MONTE CARLO heeft zich aan de tijd aangepast en komt 
deze collectie met luchtig gebreide truien, sweatshirts en po-
loshirts met lange mouwen, die qua kleurtonen en thema’s 
allemaal bij elkaar passen. De collectiestukken zijn onderling 
makkelijk te combineren.
En dat komt goed uit, want het merk is deze keer zeker niet 
bang voor kleur. Met name blauw- en bessentinten springen 
er uit. Verder worden typische herfst- en winterkleuren ge-
combineerd met marine- en blauwtinten. Kleurrijke blikvan-
gers die plezier uitstralen. 
Heel opvallend zijn de materiaalmixen met breiwerk. Ze ge-
ven verschillende stukken uit de collectie een extra modieuze 
uitstraling. MONTE CARLO besteedt in deze wintercollec-
tie ook veel oog aan details zoals broekzakken en decoraties. 
Verder zijn echte basics zoals sweatshirts in een extra comfor-
tabel en luxueus jasje gestoken. Klassiekers die iedereen in 
zijn kledingkast wil hebben hangen. 
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MEY
Hoogwaardige materiaalcombinaties, moderne 
prints en luchtige stijlen: dat zijn de kernbegrip-
pen van de najaar- en wintercollectie van MEY. 
In alle segmenten van de MEY-collectie vind je 
ze terug. Hetzelfde geldt voor het kleurenpa-
let. Klassieke tinten zoals blauwnuances, intens 
rood of flesgroen worden aangevuld met nieuwe 
kleurschakeringen, die zowel effen als in opdruk 
voor accenten zorgen. Grafische opdrukken en 
geometrische miniprints brengen spanning en 
afwisseling in de verschillende collectie-onderde-
len. Hetzelfde geldt voor de luchtige stijl die in 
verschillende varianten wordt getoond. In het 
moderne segment Club zijn het hoodies, T-shirts, 
bermuda’s en loungebroeken in collegestijl. In het 
segment Nachtkleding is het de comfortabele snit. 
In combinatie met hoogwaardige materialen zoals 
single-jersey, interlock en licht MicroModal zorgt 
die tevens voor een aangenaam en comfortabel 
gevoel tijdens het slapen. Het segment Bodywear 
sluit nauw aan op het segment Nachtkleding. Zo 
komen de grafische prints van de nachtkleding 
terug in het herenondergoed. Dus ook hier luch-
tige athleisure-strepen. Hoog draagcomfort speelt 
eveneens in dit segment een belangrijke rol. Dat 
verklaart de keuze voor elastische materiaalmixen 
zoals katoen met micropolyester of polyamide met 
polyester.

SMARTY
Even voorstellen: SMARTY, de leerspecialist uit Zwitser-
land met meer dan 45 jaar ervaring, biedt klassieke jassen 
in allerlei soorten voor de verzorgde man. Van uitgewas-
sen bikerjacks tot hoogwaardige leren jassen in het fijnste 
anilineleer in modieuze kleuren. Deze herfst en winter 
richt SMARTY zich op de donsjacks. Uitgevoerd in het 
fijnste anilineleer en in verschillende kwaliteiten nappa-
leer van lams- en koeienhuid. Enkele nappaleerkwalitei-
ten hebben nieuwe patronen die erop zijn gelaserd. Het 
kleurenpalet bestaat uit de meer traditionele herfst- en 
winterkleuren zwart en donkerbruin, die worden opgefrist 
met lichte tinten cognac en verschillende tinten bruin. 

CAVALLARO
Het nieuwe seizoen wordt ingeluid met 
zachte tinten groen en oudroze, die worden 
gecombineerd met grijs en klassiek donkerblauw. 
Indigo heeft een hoofdrol binnen deze collectie, 
van effen gladde stoffen tot opvallende structuren. 
Het CAVALLARO blauw in combinatie met 
bruintinten en lichtblauw zorgt voor een 
verrassende, ge-update look. Verder zien we 
natuurlijke kleuren die perfect in elkaar overlopen 
en sterke tinten als olijfgroen en burgundy voor 
een moderne twist.
 
Naast de klassieke, superzachte Merino pullovers, 
uitgevoerd in nieuwe seizoenskleuren, wordt er 
gebruik gemaakt van acid dye Merino. Deze speciale 
verftechniek voorziet items van een unieke, one-of-
a-kind look. Verder zijn structured pullovers en vesten 
een veelzijdige optie waarmee je eindeloos kan 
combineren met verschillende laagjes. En helemaal 
on-trend: de kabelknit. Binnen de collectie zien we 
verschillende versies; van dikke kabeltruien met 
een chunky knit tot verfijnde colour block rollnecks. 
Zo kom je de koude maanden moeiteloos warm 
en in stijl door.

OLYMP
Het klassieke deel van OLYMP’s wintercollectie focust zich op prints met 
bloemmotieven gecomplimenteerd door paisley prints. Een bont gekleurd 
herfstbos dient als inspiratie, van paddenstoelen tot roodbruine herten. De ver-
sieringen in deze lijn zijn subtieler dan in het verleden. Details als bijzondere 
knopen zijn echter nog steeds belangrijk, denk aan knoopjes met kleurscha-
keringen in marmereffect. De perfecte afsluiting van de klassieke lijn vormen 
tenslotte strop- en vlinderdassen, pochetten en bretels. 
De lijn Five Smart Business heeft een meer kleurrijke look in licht gedempte 
herfsttinten. Een merino truien lijn sluit op zijn beurt perfect hier op aan. Effen 
truien met speciale stofinzetten, maar ook polo’s met lange mouwen in verwas-
sen looks zijn echte blikvangers. Dit alles aangevuld met prints die alle stukken 
en de gebruikte kleuren fraai complimenteren.
Het casual gedeelte van de collectie kenmerkt zich door breiwerk, vrijetijdshem-
den en T-shirts. Tweeds in herringbone motief, kleurige horizontale strepen, 
color blocking en ruiten vallen direct op. Maar ook gilets worden niet vergeten, 
voorzien van bijzondere kragen en revers, met geprinte achterkanten. Gevulde 
nylon jassen met gebreide mouwen vormen tenslotte een mooi contrast met de 
hemden in herfstprints. Verder blijven de details subtiel en elegant. Zoals kleine 
borduursels of een hemdkraag met een print aan de binnenkant. 
Het thema duurzaamheid is in 2020 voor OLYMP belangrijk. De collectie be-
vat stukken uit honderd procent gerecyclede polyamide en elastische vezels. 
Op deze manier brengt het merk zijn toewijding aan duurzame mode in de 
praktijk. 
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S4 JACKETS
S4 JACKETS gaat met een duidelijke visie 2020 in. De nieuwe win-
tercollectie van het merk is wederom tijdloos en casual. Duurzaam-
heid en kwaliteit worden echter niet vergeten. De collectie bestaat 
uit de meest uiteenlopende jassen, variërend van strak gesneden 
jassen tot meer moderne stijlen uitgevoerd in wol. Maar ook echte 
klassiekers als corduroy jassen ontbreken niet. Voor de meer moder-
ne smaak zijn er gevoerde parka’s gemaakt van waterproof hightech 
stoffen.
Het aanbod in looks is al net zo uitgebreid. Van een subtiele ruit 
en herringbone motief tot een melange uit twee tot drie verschillen-
de kleuren. Gedeeltelijk geproduceerd in Europa en deels vervaar-
digd uit Italiaanse wol. Fijne corduroy bestaat naast subtiele wollen 
looks in functionele stoffen.  Aan de buitenkant van de jassen zie je 
grote zakken en er wordt gebruik gemaakt van speciale stoffen. De 
binnenkant is vaak opvallend gekleurd of voorzien van een uitge-
sproken print en bijzondere details.  
Kleuren die voorbij komen in de collectie variëren van koel tot vu-
rig warm. Van bruin tot olijf, roest en (marine)blauw tinten. Maar 
ook pruim, inktblauw en limoengroen zijn van de partij. En niet te 
missen, zijn de digitale camouflage prints die verdeeld zijn over de 
collectie

REDPOINT
REDPOINT’s wintercollectie is geïnspireerd door de natuur 
en zet in op duurzaamheid en functionaliteit. Het merk komt 
in de winter van 2020 met zes nieuwe broeklijnen. De Casual 
Line bestaat uit hoog kwalitatieve basics. De broeken in de 
Relax Line hebben elastische taillebanden die comfort voor-
op stellen. De inmiddels succesvol gelanceerde Formal Line 
wordt in 2020 nog verder uitgebreid met ruiten als hét thema. 
De succesvolle modellen van de laatste collectie worden in 
nieuwe looks geïnterpreteerd. Als aanvulling zijn er katoenen 
chino’s in diverse stijlen, die de look van wol combineren met 
het comfort van katoen. Verder zijn er katoenen sweatpants 
stijlen. En dan is er ook nog de Smart Slim Line met meer ge-
stroomlijnde, strakkere modellen die desondanks zeer com-
fortabel zijn. Duurzaamheid wordt niet vergeten. De Ecolijn 
Clima Active combineert een succesvolle jeanslijn met het 
gebruik van gifvrije denim, die bestaat uit 40% gerecyclede 
katoen en 100% gerecyclede polyester. Alle overige broeken 
uit de eerder genoemde lijnen worden bovendien gemaakt 
van BCI-katoen (Better Cotton Iniative).

Highlights in de collectie qua materiaalgebruik zijn onder 
meer corduroy met een fluwelen look en feel, thermo jersey 
stretch denim en dubbel geverfde 5-pockets jeans en chino’s. 
Klassieke basiskleuren zoals olijf, blauw en zwart worden ge-
complimenteerd door trendy herfst-en winterkleuren zoals 
bos-en dennengroen, karmijnrood, kerriegeel en kaneel

NEWSREPORT
HUGO SPIECKER
Even voorstellen: HUGO SPIECKER. Een van de oudste producenten van 
riemen en bretels in Duitsland. Opgericht in 1913 maakte HUGO SPIEKER 
aanvankelijk alleen accessoires zoals linten en koorden, maar het assortiment 
werd al snel uitgebreid met bretels en, een paar jaar later, met riemen. Alle-
maal handgemaakt. En dat is nog steeds zo. ‘Al meer dan honderd jaar produceren wij 
in Wuppertal bijna uitsluitend met de hand’ vertelt Rainer Spiecker met de nodige trots 
over zijn familiebedrijf, waar hij vandaag de dag de leiding over heeft. En 
nog altijd zijn de artikelen van HUGO SPIECKER actueel. Niet alleen qua 
prijs en kwaliteit sluiten ze goed aan, maar ook qua modetrends. Zo biedt 
HUGO SPIECKER een breed scala aan bretels. Denk aan bretels in diverse 
kleurencombinaties, patronen, prints en stoffen. Het segment riemen is haast 
net zo gevarieerd. Ook hier veel kleurcombinaties, verschillende patronen en 
materialen. Een uitgebreide collectie aan zakdoeken, sjaals en strikjes maakt 
het stijlvolle accessoiresassortiment compleet, dat sinds kort ook (via Moens 
Fashion Antwerpen) in België verkrijgbaar is. 

STENSTRÖMS
Bij STENSTRÖMS draait het dit 
najaar om nonchalance en elegantie. 
Stijlvolle Italiaanse mode ontmoet 
klassiek Brits. In het eerste thema van 
de collectie toont STENSTRÖMS 
een meer klassieke herfstlook met 
traditionele kleuren zoals groen, ge-
brand oranje, bruin en blauw en de 
klassieke streep in verschillende for-
maten. Verder een comfortabel geruit 
flanellen overhemd. In het tweede 
thema staat harmonie centraal. Een 
mix van zachte tinten als beige, wit 
en grijs die op een evenwichtige wijze 
worden gecombineerd. Bijvoorbeeld: 
een gestreept overhemd in beige en 
wit, samen met een zacht beige trui 
van merino wol, gecombineerd met 
een wit gewatteerd flanellen vest en 
luxe sjaal in offwhite met visgraat-
motief. Het casual gevoel is de rode 
draad van de nieuwe collectie. Voor-
beeld daarvan is de eendelige kraag 
die we terugzien bij verschillende 
overhemden, zoals bij de flanellen va-
riant. Die past in zowel nonchalante 
als een meer nette, aangeklede look 
waarbij je het overhemd combineert 
met een mooie blazer en een bijpas-
send pochette. 
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BLUES AND GREYS  
Als je denkt aan een kleur die elke man wel in zijn garderobe heeft hangen, 
denk je onmiddellijk aan blauw of grijs. De typische mannenkleuren zijn 
de basis geworden van een op maat gemaakte kledingkast. Mantelpakken 
en klassieke vesten zien we bijna altijd in marineblauw en grijstinten 
verschijnen. Deze kleuren werken niet alleen goed met andere tinten, 
maar ze passen ook nog eens goed samen. De combinatie is altijd stijlvol, 
maar ziet er soms wel heel ouderwets of saai uit. Daarom worden ze voor 
dit seizoen in een nieuw jasje gestoken. We zien heel veel verschillende 
variaties blauw waaronder appelblauw, zeegroen, oceaanblauw en navy. In 
plaats van het grijs apart bij het blauw te dragen, wordt deze tint gemengd 
in de kleur voor een koelere uitstraling. Voor dat beetje pit worden de 
blauwtinten gedragen in combinatie met zwart. 

SOFT YELLOW  
Geel is een kleur die vrolijkheid en levendigheid uitstraalt. We begrijpen 
dus goed dat je zou denken dat deze kleur niet binnen de koude seizoenen 
passen, maar niets is minder waar. In combinatie met de juiste kleuren 
en genoeg zachtheid in de kleur, is dit dé kleur voor de herfst en winter. 
Moschino kiest ervoor om deze kleur stoer te houden. In combinatie met 
denim, zwart en felblauw blijft het kanariegeel zijn levendigheid bewaren, 
maar krijgt het een je m’en fou gehalte wat perfect past bij een stoere look. 
Bottega Veneta kiest voor het tegenovergestelde. Het felle wordt uit het 
geel gehaald door er zachte tinten aan toe te voegen die zorgen voor een 
rustige outfit. In combinatie met beige, bruin, camel en mosterdgroen is 
dit een match made in heaven. 

MONOCHROME  
De monochrome trend is terug. Dit wil zeggen dat we onze outfits baseren 
op een en dezelfde kleur. En dan hebben we het niet over standaardkleuren 
zoals zwart en wit. Deze trend zien we vooral terugkeren bij de maatpakken. 
Het dragen van een pak dat uit slechts één tint bestaat, is een goede manier 
om het klassieke silhouet op te fleuren. Het dragen van eenzelfde tint straalt 
klasse, zelfvertrouwen en elegantie uit. Iets waar veel mannen naar streven. 
In de tijden van nu blijkt prestatie en succes de bovenhand te nemen, wat 
resulteert in veel chaos en drukte. De monochrome trend zorgt voor een 
rustige uitstraling. Wanneer je rust en kalmte uitstraalt, zal dat ook effect 
hebben op je werk en dagelijks leven; deze boodschap was de inspiratie 
voor deze trend. 

PLAID 
Wederom is deze trend zowel geliefd bij mannen als bij vrouwen. De 
grote ruit zien we vooral bij de ontwerpers Balenciaga, Moschino 
en SSS World Corp terugkeren. Ze kozen voor een edgy uitstraling 
door de ruit te vergroten en de kledij net dat tikkeltje oversized te 
maken. De ruit komt helemaal tot zijn recht in een full on plaid 
outfit gecombineerd met stoere boots. De nonchalante look zorgt 
ervoor dat de ruit niet te preppy of klassiek is waardoor de print 
een hele andere look and feel krijgt. De wit met zwarte ruit wordt 
ingeruild voor donkere kleuren zoals rood, groen en blauw voor 
een stoere uitstraling. 

AZTEC
De aztec print is een eeuwenoude print die we steeds zien vertrekken 
uit de fashion industrie en ook weer zien terugkeren. De print 
werd ontwikkeld door de Nahau volkeren. Voor deze bevolking 
was textiel een uiterst belangrijke kunstvorm. Vandaag de dag 
gebruiken wij deze print en deze winter en herfst zien we het vooral 
terugkeren in T-shirts en hemden. De vrolijke kleuren die gebruikt 
worden voor deze print zoals fuchsia, helderblauw en geel zorgen 
voor een mooi contrast bij donkere outfits. 
Naast de wat fellere varianten van Moschino zien we bij Dior een 
aztec print die meer aansluit bij de winterkleuren. De print bevat 
mosgroene en bruine tinten met auberginekleurige accenten. Het 
is duidelijk dat deze kleuren gebaseerd zijn op de natuur terwijl de 
andere variant meer weg heeft van invloeden van de oceaan. 

DOOR: BYRTHE BIESEMANS

TRENDS MANNEN 
FW20/21

Deze winter is all about big and bold. Het 
mag wat grootser en wat extremer bij de 
mannen. Oude klassiekers worden in een 
nieuw jasje gestoken en ook enkele trends 
die al een paar seizoenen meegaan zien we 
opnieuw terugkeren. Dit seizoen draait om 
out of the box thinking en veel contrast. De 
typische donkere winterkleuren zijn niet 
meer en maken plaats voor felle en leven-
dige tinten. Hier zijn de trends voor de 
komende herfst en winter! 

MATERIALEN

KLEUREN

LEATHER  
Een van de grootste trends dit seizoen is zeker en vast leer. Zowel mannen 
als vrouwen worden gespot in een full leather look. Voor de mannen blijft 
de leren look relatief safe. We zien geen felle en extreme kleuren, het blijft 
hier bij zwart en neutrale tinten zoals beige en bruin. Door deze trend 
maakt ook de leren jas een comeback. Deze trend wordt dit seizoen eerder 
streetstyle gedragen dan rock of punk. Combineer de jas niet alleen met 
een jeans. Om de all black look wat te doorbreken, wordt bij deze trend 
gebruik gemaakt van de combinatie van grijs en wit in de accessoires en 
schoenen. 
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HET OVERHEMD DOOR 
DE JAREN HEEN

Het overhemd is een van de oudste kledingstukken die we vandaag nog 
steeds terugvinden in onze garderobe. Iedereen heeft minstens één basisstuk 
in zijn kledingkast hangen. En meestal blijkt dat het overhemd te zijn. Het 
wordt door zowel mannen als vrouwen op dagelijkse basis gedragen en past 
bij elke gelegenheid. Vroeger was dat anders en kon niet iedereen het shirt 
dragen. Wij vertellen je waarom!

DOOR: BYRTHE BIESEMANS 

Het overhemd bestaat al sinds de tijden van de Egyptenaren, maar werd 
pas belangrijk in de middeleeuwen. Het hemd werd toen vooral gedragen 
als onderkleding of nachtjapon. Het had geen kraag of manchetten, 
maar een simpele boord die kon worden dichtgeknoopt. Nadien werd 
het witte overhemd een statusmerk. Het was niet toebedeeld aan het 
gewone volk en behoorde enkel toe aan de elite. Het zorgde voor 
onderscheid tussen de sociale klassen. 

We gaan hiervoor terug naar het Victoriaanse tijdperk. Het overhemd 
stond symbool voor rijkdom, soberheid en uniformiteit. Elk aspect 
moest een betekenis uitstralen, van kraag tot kleur. De witte kleur stond 
symboliek voor zuiverheid, puurheid en soberheid. Dat laatste was voor 
de mannen in die tijd erg belangrijk. Enkel de mensen die rijk waren en 
een goede job hadden, konden zich een overhemd veroorloven omdat 
het kledingstuk vaak gewassen moest worden, en daar had je geld voor 
nodig. Ook de kraag was van belang. Hoge kragen zorgden ervoor dat 
mensen met een neerwaartse blik niet op de elite kon neerkijken. 

MOLENSTEENKRAAG
In de 16de eeuw maakten we kennis met de molensteenkraag. Hoe rijker 
men was, hoe groter de kraag werd. Een eeuw later krijgt het overhemd 
meer vorm. Het krijgt een lange achterkant en schouderstukken. Ook 
de knopen en de knooplijst, worden hier toegevoegd. Doorheen de 
18de eeuw werd het hemd steeds wat vrouwelijker. Franjes werden 
toegevoegd langs de hoge hals. Ook wel bekend als jabot. Wat later 
wordt door Hannah Montague de afneembare kraag uitgevonden. Ze 
was het beu om altijd de overhemden van haar man te wassen en besloot 
de kraag eruit te knippen en enkel deze te wassen. Daarna zette ze deze 
weer aan de nek band. Vanaf 1840 wordt het overhemd niet enkel onder 
de gilets gedragen maar ook erboven. Ook de manchetten zien we hier 
voor het eerst. 

De industrialisering was het startsein voor de rijke periode. De rijken 
dragen overhemden met omgeslagen vleugelkragen die zijn vastgezet 
met siersteentjes aan de voorkant en met knopen aan de achterkant. In 
het einde van de 19de eeuw, werd ook het poloshirt geïntroduceerd, dit 
werd enkel gedragen door spelers van een elitesport.  

OOK VOOR VROUWEN
Ook de vrouwen gingen vaker een blouse dragen. De dames droegen het 
gecombineerd met een lange rok, hoge kragen en lange mouwen. Ook bij de 
vrouwen bleef het hemd voor de rest sober en wit. Pas rond het begin van de 
20ste eeuw kreeg de blouse meerdere variaties en werd het mooier afgewerkt met 
rushes en kant. In 1910 kwam de Pouter pigeon blouse op de proppen lopen 
en werd deze razend populair. Het kledingstuk, vernoemd naar de kropduif, is 
met kant bewerkt vanaf de kraag tot aan de taille. Het zorgt ervoor dat de borst 
hoger lijkt te staan, net zoals bij een duif. 

BACK TO BUSINESS
Vanaf 1920 wordt het overhemd zakelijker en ruilt men de afgeronde kraag in 
voor een puntkraag. Het hemd wordt gecombineerd met een stropdas, colbert 
of gilet en hoed. Na de tweede wereldoorlog doet in 1950 het hemd met korte 
mouwen zijn intrede. Men draagt het in combinatie met een stropdas. De 
populariteit van het gilet neemt af en voor het eerst verschijnt het borstzakje op 
de herenoverhemden. Door de oorlog en de industrialisatie werd de blouse ook 
gedragen door mannen en vrouwen uit lagere sociale klassen. De opvolger van 
de kropduif blouse werd de jumper blouse. Deze blouse werd overheen de rok 
of broek gedragen en kwam tot net onder de heup. Het werd afgewerkt met een 
matrozenkraag, sjaal en een riem om het middel. 

Het hemd kreeg weer opnieuw een mannelijkere uitstraling in de jaren dertig. 
Hemden in verschillende stijlen, kwamen in de mode. Zo waren er hemden met 
korte mouwen, pofmouwen of met een kleinere ‘Peter Pan’ kraag. Ook werden 
ze opnieuw anders gedragen. De ene keer nauwsluitend aan het lichaam en de 
andere keer wijd uitlopend. 

Vandaag dragen zowel mannen als vrouwen een overhemd en is het een uniseks 
kledingstuk geworden. Je kan het dragen op een casual manier in je vrije tijd of 
heel chique voor een avondje uit. Maar een ding is zeker, het is een onmisbaar 
kledingstuk in onze garderobe geworden. 
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NEWSREPORT NEWSREPORT
CAMEL
De mondiale samenleving en de wisselende 
sociale stromingen die daarbij horen, zijn 
de inspiratiebronnen voor de CAMEL 
active-collectie van dit seizoen. ‘Het zijn 
niet enkel thema’s als kleur, materialen, 
pasvorm en design die aan de mode ten 
grondslag liggen. De belangrijkste kwestie 
van onze tijd, klimaatverandering, brengt 
consumenten automatisch ertoe te zoeken naar 
multifunctionele en seizoens onafhankelijke 
stijlen. Dit in reactie op de steeds veranderende 
invloeden van het klimaat en het wisselvallige 
weer’, zo licht hoofdontwerper Jospeh Lim 
van CAMEL active zijn inspiratiebronnen toe. 
Hij heeft die samengebracht onder de noemer 
Duality of life. Twintig stijlen bevat deze 
CAMEL active-collectie: van basic T-shirts, 
moderne blouses, zacht breiwerk tot gebloemde 
jurken, markante broeken, blazers en iconische 
outdoor-kledingstukken. Alle twintig stijlen 
zijn ontworpen in lagen. Een jeans met wijde 
pijpen gaat samen met een boyfriend-blouse en 
een korte sweater. Een parka met een oversized 
mastercheck-sjaal maakt de outfit compleet.

Milieuvriendelijkheid en duurzaamheid 
zijn de andere belangrijke thema’s van deze 
collectie. Zo zijn de basic T-shirts gemaakt van 
biologisch katoen en wordt gerecycled PET-
polyester gebruikt voor de bovenstof van de 
lichtgewicht gewatteerde jacks. In deze herfst- 
en wintercollectie zie je de duurzame materialen 
terug in verschillende vormen en combinaties. 
In de hybride look bijvoorbeeld, waarbij een 
licht glanzend gewatteerd vest, gemaakt van 
gerecycled PET, past over een boxy worker-jas 
in denim of corduroy. Of eveneens kan worden 
gecombineerd bij een over de broek gedragen 
spijkerblouse. Een ander goed voorbeeld is 
de extra lange buffercoat met brede capuchon 
gemaakt van gerecycled PET: het ‘It-piece’ van 
de collectie. 

Wat een multifunctioneel kledingstuk is en hoe 
je dat kunt dragen, laat CAMEL duidelijk zien 
met hun geruite wollen jas met revers. Dankzij 
het brede silhouet kun je de jas moeiteloos 
combineren met een duurzaam lichtblauw 
gewatteerd jack en een gebreide trui met hoge 
col. De ruit van duifblauw, chocolade en grijs 
van de hoogpolige jas, creëert de juiste balans 
tussen de blauwe vissershoed en de slim fit jeans 
in mid-waist cut.

CAVALLARO
CAVALLARO NAPOLI verrast dit seizoen met een geweldige collectie 
waar moderne elegantie wordt gecombineerd met comfort. Het merk 
komt met verschillende kleurthema’s, waarbij er een eerste overstap naar 
de herfst wordt gemaakt met gemêleerd grijs en mineraal zacht rood. 
Daarna worden kleuren donkerder en dieper, net als de seizoenen. De 
signature donkerblauwe kleur zien we in combinatie met oudroze, 
petrol en saliegroen. Warm winters camel krijgt een fris contrast door 
verschillende tinten wit.
 
Binnen de collectie worden zowel stijlen als stoffen gemixt en gematcht. 
Vervaardigd in Europa, selecteert dit merk alleen de allermooiste 
kwaliteitsstoffen. Zo worden luxe wollen pakken en mantels 
gecombineerd met tops van gebreid viscose en blouses met een beetje 
glans, zoals de satijnen pussy bow blouse. Nieuw is de tencel blouse, 
hét perfecte item die je draagt van office-to-dinner tot thuis op de bank. 
De stof valt zo soepel dat je ‘m niet meer uit wil. Nog zo’n essential is 
de satijnen top. Deze top kenmerkt zich door het verfijnde detail op de 
manchette. Net dat extraatje wat je zoekt. Blouses in opvallende prints 
zoals bloemen, vogels en pied-de-poule zorgen voor een mooi contrast.
 
Opvallende nieuwe styles zijn de suedine jogger en kokkerrok: eigentijds,  
ultiem vrouwelijk en comfortabel, worden deze items gecombineerd met 
luxe basics als de herringbone pullover en de on-trend turtleneck. Verder 
is de ‘modern pencil dress’  een échte musthave die eigenlijk elke vrouw 
in de kast moet hebben hangen. Tot slot maak je elke look compleet met 
een statement mantel, zoals met ceintuur of dubbele kraag. 

ETERNA
Deze herfst en winter legt ETERNA de focus op een ontspannen 
klassieke lijn. Een lijn die vooral tot uitdrukking komt in de nieuwe 
stijl van prints. Vier thema’s telt de collectie van ETERNA dit 
seizoen. Bij ‘Honey Glow’ zien we een speelse mix van patronen en 
kleuren. Honing, toffee en felgeel ontmoeten blauw, electric bleu en 
marineblauw. De printstijl is eigentijds en grafisch geïnspireerd. 
Shirts van katoen-satijn of viscose-satijn stralen een subtiele elegantie 
uit, die de vrouwelijke, sportieve look van de collectie versterkt. 
Het thema ‘We are the future’ staat in het teken van duurzaamheid. 
ETERNA komt met een nieuwe ‘WE CARE’ serie: blouses gemaakt 
van volledig gerecycleerde materialen en hernieuwbare materialen. 
Effen blouses in wit, rosé en blauw, maar ook blouses met prints: 
gestileerde dierenmotieven. In ‘Autum Flower’ aandacht voor warme 
rood- en oranjetinten die worden gecombineerd met ecru, poeder en 
marine. Het sfeervolle kleurenpalet zien we terug in bloemmotieven 
en dierenprints. Bij het ‘Power Dressing’ thema staat juist het contrast 
centraal. Zwart gecombineerd met grijs en wit vormen de basis 
voor een gedurfd winter-roze, aangevuld met accenten van fuchsia, 
greige en limoen. De felle kleuren sluiten goed aan bij de duidelijke 
ontwerpen en patronen, zoals stippen en strepen.

DOOR: JANINE BRUINOOGEDOOR: JANINE BRUINOOGE
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RABE
Bij RABE draait het dit seizoen om 
het thema ready-to-wear. Voor het eerste 
deel van de collectie zijn de kleuren, 
stijlen en vormen en materialen nog 
zomers. Kleurschakeringen van onder 
andere munt, ijs en wit. Jersey is de 
hoofdrolspeler en het breiwerk is 
van licht materiaal. De bovenkleding 
springt eruit vanwege de prints. Een 
kleurenpalet van rosé zorgt daarbij voor 
vrouwelijke contrasten. Ook dit seizoen 
weer veel bloemenprints. De twinsets 
hebben een moderne look gekregen 
dankzij een nieuw trendy ontwerp 
en het gebruik van linten en glitters. 
Ook bij de andere kledingstukken 
veel aandacht voor decoratie en glans. 
Denk aan weelderige hotfix versieringen 
en foliedrukken. De decoraties 
onderstrepen een vrouwelijke look die 
de hele dag door gedragen kan worden. 
De BASICS-collectie vult RABE 
dit seizoen aan met complementaire 
bovenkleding. Stukken die als echt 
multiplayers fungeren voor de jas, 
de klassieker van de collectie, die 

LECOMTE
De thema’s kwaliteit, comfort, duurzaamheid, 
gemak en verrassing zijn kenmerkend 
voor de herfst- en wintercollectie van 
LECOMTE. Duurzaamheid zien we, naast 
kwaliteit, ook terug in de materiaalkeuze. 
De look die LECOMTE voor dit seizoen 
presenteert is rustgevend, kalm, maar wel 
een met sterke kleuren en effecten. Het 
kleurenspectrum bestaat uit neutrale tinten 
zoals marsepein, karamel en een elegant 
grijspalet met authentieke tinten van hout 
en warm rood. Spannend is het spel met 
contrasterende kleurenthema’s zoals zwart 
en ivoor en verrassende color-uplifts.  In 
het breiwerk, het belangrijkste segment 
van de collectie, vallen de effecten op. 
Fantasierijke structuren, inlays, jacquards 
en prints geven een subtiel modern gevoel. 
Musthaves van deze collectie zijn de fijne, 
gladde gebreide looks van Punto di Milano-
stoffen en double-face-stoffen, waarvan 
een breed aanbod is dit seizoen. Denk aan 
vesten, jassen, maar ook gebreide rokken en 
broeken. Andere materialen die LECOMTE 
dit seizoen veelvuldig gebruikt, zijn garen 
van mohair en fijne kasjmier mixen. Ook 
hier staan kwaliteit en comfort voorop. 
Leder beleeft een heropleving. LECOMTE 
zet in op veganistische nappa en suède 
looks. We zien het terug in opvallende 
motorjassen, skinny broeken en rokken. Die 
laatstgenoemde zijn in de najaarscollectie 
van LECOMTE nog belangrijker: rokken 
zijn onmisbare combi-partners voor het 
creëren van een veelzijdige look. Ze gaan 
bijvoorbeeld goed samen met de nieuwe 
sweatshirts. Die blinken uit in comfort, maar 
vallen ook op vanwege de decoraties met lak, 
glitter en steentjes. De blazer, onder andere 
in comfortabele jerseyuitvoering, is echter 
de echte seizoensfavoriet. In combinatie 
met een bijpassende broek staat die voor de 
nieuwe klassieke look. 

verkrijgbaar is in alle kleuren en 
natuurlijke materialen en met subtiele 
decoraties. Decoraties zien we ook 
terug bij de ELEMENTS-collectie 
van RABE. Prints, van onder meer 
bloemen, vlinders en harten, zijn daar de 
blikvangers. Ook bij de ELEMENTS-
collectie een reeks complementaire 
ontwerpen zoals polo’s, shirts en licht 
breiwerk. Bijpassende jassen maken de 
look compleet. Denk aan een, zomers, 
gele jerseyjas, voor wie houdt van een 
meer modieuze look. Of een jerseyjas 
in zilvergrijs met stras(s) en lurex 
passpelband, voor een meer rustige, 
stijlvolle uitstraling. Stras(s) zien we ook 
terug in het laatste deel van de collectie. 
Bij de sweatshirts zorgen de decoraties 
van stras(s) en folieafdrukken in koper 
voor een glanzend effect. Het resultaat: 
een trendy sweatshirt dat perfect past 
op een jeans. Allemaal musthave-combi’s 
voor dit najaar, aldus RABE.

DOOR: JANINE BRUINOOGEDOOR: JANINE BRUINOOGE
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MEY
Suit yourself: in herfst- en wintercollectie van MEY staat dit jaar de 
eigen individualiteit centraal. De grenzen tussen verschillende 
kledingsoorten als nachtkleding, loungewear en bovenkleding 
vervagen steeds meer en daarmee veranderen ook de eisen 
waaraan die kledingstukken moeten voldoen. Op die trend 
speelt MEY in door verschillende series naadloos op elkaar aan 
te laten sluiten. Daarnaast kies MEY voor een overkoepelend 
thema bij de keuze van materialen en kleuren. De behoefte aan 
harmonie en natuurlijkheid, in een modern jasje, komt overal 
terug. Sfeervolle bruintinten, van glanzend bronze tot diep chocolate 
plum, met zacht new pearl en brick. Herfstkleurige nuances met zacht 
rosé en gedempt groen. En alles in natuurlijke materialen als 
katoen, modal, viscose, zijde en wol. Stoffen die veelal uit MEY’s 
eigen tricotagebedrijf uit Duistland komen. In onder andere de 
Lovestory en de Poetry collectie zien we hoe de verschillende series 
nauw op elkaar zijn afgestemd. Zoals een elegant shirt met 
open, loshangende mouwen en gestikte zij-naad: een nieuw en 
spannend type bovenkleding dat tevens een multifunctionele 
combipartner is. Waaronder die van de blikvanger in Poetry 
collectie; de beugelloze high-apex-bh met meerkleurig stiksel op 
zacht tule en een gestreepte, geweven rand met glittereffect.

GUESS
Deze herfst en winter combineert GUESS een onafhankelijk stijl met een opstandige houding 
in een chic jasje. Denk aan eclectische en vrouwelijke looks, ongewone stoffen en een super 
‘POP-twist’.

FASHION FORCE
Trek de aandacht met deze contrasterende lijn van coole, sexy items. GUESS zorgt voor 
iconische looks met een moderne twist. Militair geïnspireerde stukken ontmoeten all-over 
prints, maar ook accenten van dieren en the urban life, naast sportieve details en bloementhema’s. 
Stoffen worden speels gecombineerd: satijn met breiwerk, transparante mesh met kunstleer. 
Alles uitgevoerd in een zelfverzekerd kleurenpalet waarbij feloranje en felgeel eruit springen. 

POWERFALL-INSTINCTS
Ook in deze pop-chic lijn met opvallende bovenkleding en breiwerk een iconische look. Een 
sterk kleurenpalet van camel, fuchsia en rood naast felgroen, zwart en wit. Nep bont, gebruikt 
in opvallende tinten, staat centraal in deze lijn. Blikvangers zijn de printeffecten en de graffiti. 
Hetzelfde geldt voor het transparante puffer jacket met gekleurde donsvulling. 

MIDNIGHT ANGEL
Met zijn onweerstaanbare palet van blauw, fuchsia, paars en rood omarmt Midnight Angel het 
winterseizoen met allure. Denk aan Italiaans breiwerk, pop zebraprints, gevlochten folie-
afwerkingen en schaduwrijke bloemenprints. Musthaves zijn de roodgeverfde shearling jas, de 
jeans met zwarte coating en de fraai gedecoreerde party tops.  

DENIM =
Ook dit seizoen laat GUESS zijn ecologische betrokkenheid zien. Onder andere met de Guess 
Flex die dit najaar nog sexyer is en de nieuwe Off-water verftechniek waarbij het waterverbruik tot 
nul wordt teruggebracht. Verder breidt GUESS zijn Reborn denim-lijn uit met nieuwe pasvormen 
en wassingen. Laserafwerkingen zijn gebruikt om effecten en verschillende texturen te creëren. 
Bijvoorbeeld pied-de-poule patronen in combinatie met zwart spijkerstof en tweed. 

TR
Een instinctief gevoel voor de tijdsgeest, dat kenmerkt volgens TR 
de herfst- en wintercollectie van dit jaar. Prints zijn sterk aanwezig, 
bekende patronen zijn cool geënsceneerd. Bloemenprints en dieren 
verschijnen onder andere grafisch. De houndstooth wordt opnieuw 
geïnterpreteerd en is een van de blikvangers van de collectie. Hij 
verschijnt in andere kleuren, verschillende materialen en diverse 
stijlen. We zien de houndstooth bijvoorbeeld terug in de kleuren kaki 
en oceaanblauw, in een gescheurde en in een gepatchte vorm, in het 
breiwerk en in de jeanscollectie. Dit seizoen gaan vrouwelijk en 
sportief bij TR steeds meer hand-in-hand, zoals in de LOVELY 
ROSES-collectie. Rozen vormen dé inspiratiebron voor de  
‘instaplook’ van RABE. De bloemen komen op verschillende 
manieren terug: in print, in stras(s) en in kant. Zo ook in de top: het 
belangrijkste stuk van de LOVELY ROSES-collectie. De top is, 
net als alle andere ontwerpen, prêt-à-porter en een stijlvolle combi- 
partner. Alles is uitgevoerd in een cool en nog zomers 
kleurenpalet; mint, wit en jeansblauw zijn de belangrijkste 
kleuren. Zomerse sferen zien we ook terug bij SUNNY SILVER. 
Zilver en geel in verrassende kleurcontrasten zetten daar de toon.  
Het prêt-à-porter-aspect krijgt hier een dynamisch en energiek 
tintje. Denk aan stras(s) decoraties en foliedrukken die zorgen 
voor een vrouwelijke uitstraling. Maar ook nylon patches en 
streepmanchetten, sportieve elementen die een smart-casual lading 
geven aan de herfstlook van TR.  

MAERZ
In 2020 bestaat MAERZ, de specialist in fijn breiwerk, honderd jaar en dat vieren 
ze met een herfst- en wintercollectie die uitblinkt in vakkennis en innovatieve 
ideeën. Denk aan een gebreid maatwerkpak en een gebreide mantel en overall. 
Bij alle drie de leverdata presenteert MAERZ dit jaar speciale jubileumartikelen. 
Onveranderd is de focus op comfort en natuurlijke hoogwaardige materialen zoals 
luxe kasjmier en merino wol. In het tweede thema KNITTED TAILORING 
bijvoorbeeld blazers en hoodies van merino wol. De vrouwelijke tailoring krijgt 
in dit thema ook een moderne uitvoering met een bomberjack en rok in Milano-
breisel met zakdetails. Alles uitgevoerd in een kleurenpalet van crèmekleuren, 
die worden afgewisseld met warme roesttinten. Eveneens warme kleuren in het 
derde thema. Chocoladebruin, goudgeel en pine grove zorgen daar voor warmte 
en gezelligheid. Een garencompositie van mohair, wol, nylon en elastaan, in 
verschillende kwaliteiten, zorgt voor een moderne look. Dit thema heeft een 
harige en pluizige structuur: zuivere scheerwol in een dikke spin bijvoorbeeld. 
MAERZ speelt met het begrip oversized in de silhouetten, om een behaaglijk gevoel 
te creëren. Hoogtepunt van dit thema is de veelkleurige jubileumtrui met een 
MARZ 20 intarsiapatroon in twee kleurvarianten.

DOOR: JANINE BRUINOOGEDOOR: JANINE BRUINOOGE
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FRAAS
FRAAS richt zich dit seizoen op Moeder Aarde. Natuur komt op 
meerdere wijzen terug in deze herfst- en wintercollectie die bestaat 
uit verschillende thema’s. In ‘Domesticated Nature’, het eerste thema, 
krijgt Moeder Aarde een gezicht in de gekozen verftechnieken, 
prints en kleuren. Denk aan sportieve en elegante moirés, zachte 
landschappen en bloemenprints, boomstructuren en prints van 
hele bomen. In het kleurenpalet neemt kalk een belangrijke plek in, 
ondersteund met nieuwe tinten brons, kaki en donker groenblauw. 
Het thema ‘Horse Play’ laat een ander gezicht zien van Moeder Na-
tuur, namelijk dat van de dierenwereld. In klassieke landelijke cot-
tagestijl met een licht Brits tintje, spelen vossen, jachthonden en 
paarden met riemen, gespen en ruitjes. Dieren zien we eveneens in 
‘Punk Queen’. Een romantisch georiënteerd thema met dierenprints 
met een punktintje: hot pink, fuchsia en paars in combinatie met 
donkere of rokerige achtergronden. In deze op Moeder-Aarde-ge-
inspireerde-collectie ook speciale aandacht voor de duurzame re-
cyclingcapsule van FRAAS: de ‘TH!NK-Edition’. ‘Elk artikel dat van 
gerecyclede vezels wordt gemaakt, spaart niet alleen grondstoffen, 
vermindert de hoeveelheid afval en beschermt het milieu; het geeft 
je ook een extra goed gevoel als je het draagt’, zo verklaart FRAAS 
zijn focus op natuur.

MARCO O’ POLO
Dit seizoen duikt MARC O’POLO voor de casual 
vrouwencollectie zijn archieven in. De vondst?   
Kleuren, stoffen, structuren en stijlen van toen, 
eind jaren zeventig en begin jaren tachtig, die 
relevant zijn voor vandaag. Blazers, maxi coats 
met ceintuur, ruffle blouses, stevige corduroy, 
halflange donsjassen en traditionele ruitjes, alles in 
een rijk kleurenpalet van bruine tinten en andere 
herfsttinten. Het doel? Met denim en sweats deze 
en andere moderne klassiekers vernieuwen tot 
een nonchalante, eigentijdse look. Het resultaat is 
ARCHIVE CODE. Deze herfst en winter zien we 
bij MARC O’POLO witte ruffle shirts, gebreide 
vesten met ritsen en oversized geribde gebreide 
truien. Allemaal gemaakt van biologische katoen. 
De denims, veelal ook van biologische katoen, 
verschijnen in nieuwe vormen en lichte wassingen. 
Ze geven een modern, nonchalant tintje aan vrijwel 
elke stijl. Verder een moderne versie van de jaren 
tachtig maxi coat; dit seizoen uitgevoerd in wol 
in de kleur camel met ceintuur. Blikvanger van 
ARCHIVE CODE is de mouwloze parka die je 
kunt omkeren en daarom de ideale combipartner is 
van haast iedere jurk.

FABER
De herfst- en wintercollectie van FABER bestaat dit 
jaar uit vijf thema’s. Allereerst het sportieve thema 
‘Cool Touch’ met frisse kleuren als azuur en citroengeel. 
Veel aandacht voor lettertypen en handlettering; die 
bepalen het patroon en worden op allerlei verfijnde 
manieren gebruikt op de jacquard, intarsia, print en 
dubbelzijdige modellen. Het tweede thema ‘Cozy 
Times’ is een meer vrouwelijk thema met een zachtere 
stijl. Een van de bijzonderheden is de combinatie van 
kunstleer met zacht luxe garen in parelkleur. In thema 
nummer drie, ‘High Emotions’, staan kleuren centraal. 
Tomaatrood speelt de hoofdrol in zowel effen outfits 
als in print en jacquard modellen. Ook rustigere 
kleuren als nougat, parel en zwart komen aan bod, 
onder andere in leo patronen in breiwerk. In ‘Soft Power’ 
neemt de kleur candy een bijzondere plek in. Het vierde 
thema is verder een vrij zacht en vrouwelijk thema 
met veel aandacht voor het Glencheck patroon en 
innovatieve brei- en druktechnieken. Het laatste thema 
‘Wild Spirit’ is stoer en elegant tegelijkertijd. Denk aan 
patronen met glanseffecten, maar ook breiwerk met 
ritsen en lovertjes en kleuren als kaki, gebroken wit, 
ijs-blauw en zwart.

ZERRES
Bij ZERRES zijn ze verliefd op de broek. Al bijna 
honderd jaar ontwerpen ze broeken in verschillende 
stijlen voor elke vrouw op elk moment. Met oog voor 
detail, kwaliteit en comfort. Dit seizoen is de klassieke 
Lady-stijl een van de belangrijkste trends. Populair 
zijn Marlene- broeken en culottes in verschillende 
varianten, onder andere in veganistisch ‘leer’ gemaakt 
van gerecyclede nylon. Ook chino’s en plooibroeken met 
tailleband komen in de najaarscollectie ruimschoots aan 
bod. Sommige uitgevoerd met goudkleurige ritsen en 
knopen. De Lady-stijl komt ook terug in de afwerking. Bij 
de jeansmodellen knopen met een verfijnde matzwarte 
afwerking en zwart-gouden leren labels. Très chique! En wat 
te denken van de speciale uitvoering van technowool: 
ZERRES toont een uitgesproken visgraatontwerp met 
subtiel glinsterende zilverkleurige delen. Technowool is 
ook een van de nieuwe kwaliteitsmaterialen voor komend 
seizoen. Hetzelfde geldt voor jersey, scuba en leer. Ook 
dit najaar is leer een belangrijk trendthema. Net zoals 
duurzaamheid. ZERRES kiest voor denim dat wordt 
geproduceerd met 89 procent minder chemicaliën en dat 
zonder water wordt geverfd. 

DOOR: JANINE BRUINOOGEDOOR: JANINE BRUINOOGE
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DE EVOLUTIE VAN DE 
LITTLE BLACK DRESS

De Little Black Dress (LBD) is haast niet meer weg te denken in de kleerkast 
van iedere vrouw. Elke vrouw gaat op zoek naar het perfecte zwarte kleed-
je, al is de zoektocht eindeloos, ze stopt niet tot ze het gevonden heeft. Niet 
meer dan normaal, een tijdlozer item dan het korte zwarte jurkje bestaat 
haast niet. Het wordt gezien als elegant, klasse vol en sexy. Maar dat is niet 
altijd zo geweest. Het korte zwarte jurkje is geëvolueerd van een sober en 
depressief kledingstuk naar een ontwerp dat vrouwelijkheid en kracht uit-
straalt. 

DOOR: BYRTHE BIESEMANS

De verschillende manieren 
om een kort zwart jurkje te 
stijlen zijn eindeloos. Met de 
juiste juwelen en accessoires 
ga je voor een heel andere 
uitstraling dan wanneer je 
de jurk casual draagt. Met 
zwart kan je nooit de plank 
misslaan. Alleszins, nu niet 
meer. De Little Black Dress 
was niet altijd even populair. 
In het begin van de jaren 
1900 werd de kleur zwart 
zelfs enkel gedragen voor 
begrafenissen om te tonen dat 
je in rouw was. De eerste keer 
dat het jurkje als iets anders 
werd gezien dan een sober en 
depressief item, was toen de 
schilder John Singer Sargent 
het schilderij Madame X 
schilderde. De dame op het 
doek droeg een lange zwarte jurk met een hartvormige 
buste en gouden details. Dit zorgde voor veel controverse, 
want het kleed was te sexy. Pas twintig jaar later kwam er 
verandering in de zaak. 

DE TWINTIGER JAREN
In 1926 werd de Little Black Dress voor het eerst 
geïntroduceerd als fashion item door Coco Chanel. Het 
verscheen in het oktober issue van Vogue. ‘Chanel’s 
Ford’ had lange zwarte mouwen en een parelsnoer als 
accessoire. Vogue schreef dat het een uniform zou worden 

voor alle vrouwen van alle 
klassen. Iets wat we nu nog 
steeds kunnen bevestigen. 
De jurk werd populair 
vanwege de gemakkelijke 
pasvorm en hoe het alle 
verschillende lichaamstypes 
complimenteerde. Het was 
een eenvoudige jurk die 
tegelijkertijd heel sexy was 
omwille van de kuitlengte. De 
vrouwen ruilde de lange zware 
jurken in voor het kleine fijne 
model en de kleur zwart werd 
gezien als elegant. Voor de 
dames was dit een enorme 
stap, ze konden nu hun eigen 
keuzes beginnen maken en 
gaan voor eigen succes. Want 
dat is wat ze uitstraalden. 

DE DERTIGER JAREN
De LBD werd een staple piece voor avondkledij. De 
populariteit groeide en dit zagen ook andere designers 
waaronder Chanel’s rivaal, Elsa Schiaparelli. Zij ontwierp 
de wrapp dress en ook dit werd een gewild item voor de 
moderne vrouw. 

Betty Boop, het Amerikaanse stripfiguurtje, werd 
populair. Ze droeg een extreem kort en strak jurkje. In het 
dagelijks leven werden dit soort kleedjes nooit gedragen, 
wat ervoor zorgde dat de Little Black Dress nog meer in 
de smaak viel. De LBD was nog steeds op kuitlengte, 

maar werden stilaan vrouwelijker 
doordat de nadruk nog meer werd 
gelegd op het vrouwelijk lichaam. 
De jurk werd speelser gemaakt door 
lagen en uitdagende doorzichtige 
mouwen toe te voegen. 

TIJDENS EN NA DE 
OORLOG
Door de wereldoorlog werden 
de stoffen meer gebruikt voor 
uniformen en was er niet veel meer 
over voor avondjurken en grote 
ontwerpen. Toch wist men de LBD te 
vernieuwen. Door de weinige stoffen 
die beschikbaar waren, moest men 
hier erg zuinig mee omgaan. Het 
jurkje werd dus korter gemaakt ter 
hoogte van de knie. De ontwerpen 
en patronen werden eenvoudiger 
gemaakt zodat de jurken niet te 
chique werden omdat ze rond deze 
tijd vooral comfortabel moesten zijn. 
De LBD werd conservatiever, maar 
kon nog steeds voor elke gelegenheid 
gedragen worden mits met de juiste 
accessoires. 

DE NEW BLACK DRESS
Nadat de crisis van de wereldoorlog 
was gaan liggen, konden de 
designers weer aan de slag met hun 
creativiteit. De vijftiger jaren van de 
twintigste eeuw werden gekenmerkt 
door glamoureuze ontwerpen 
en nieuwe invloeden. De korte 
zwarte jurk werd in een nieuw jasje 
gestoken. Een strakke bovenkant 
werd gecombineerd met volle, 
veerkrachtige en losse rokken die een 
bel-achtige vorm creëren en de taille 
van de dames nog meer benadrukte. 
De lange mouwen werden ingeruild 
voor off the shoulder straps en de 
jurken werden strak om de rondingen 
van de vrouwen gewikkeld. In de 
jaren vijftig ontstonden er ontelbare 
variaties op het zwarte jurkje. 
Men begon af te stappen van de 
traditionele ontwerpen en gooide 
er een dosis ‘sexy’ overheen. Het 
idee van de Little Black Dress werd 
voorgoed veranderd. 

BREAKFAST AT TIFFANY’S 
In de jaren zestig was het jurkje 
populairder dan ooit tevoren, 
mede dankzij Audrey Hepburn en 
haar rol in Breakfast at Tiffany’s. 

Haar karakter in de 
film werd een fashion 
icoon door de elegante 
zwarte jurken die ze 
in de film droeg. In 
de sixties werden de 
jurkjes korter, simpeler 
en moderner. De LBD 
werd subtiel, maar toch 
opvallend, elegant en 
simpel. Zoals in de 
jaren twintig het geval 
was. Later werden de 
jurkjes alsmaar korter 
en speelser voor de 
jonge vrouw. 

PUNK EN ROCK 
Door de felle kleuren en glitterbroeken in het tijdperk 
van de disco in de jaren zeventig, werd het jurkje minder 
populair en verdween het uit het straatbeeld. Wel werd 
het steeds geliefder bij de punk en rock cultuur. Ze 
ruilden de sexy en elegante ontwerpen in voor een edgy 
en gothic look. Er werden scheuren in de jurken gemaakt 
en vastgemaakt met veiligheidsspelden en gepatched met 
verschillende materialen. De jurken werden gedragen met 
visnetkousen en stoere accessoires waardoor het schattige 
jurkje een heel andere uitstraling kreeg. 

DE TACHTIGER JAREN
De edgyness van de jaren zeventig werd bewaard, maar 
werd gecombineerd met elegantie en expressie. De 
zwarte jurkjes kregen een heel andere look door de brede 
schoudervullingen en verfraaiingen waaronder pailletten 
en steentjes. De ontwerpers gingen voor een onschuldige, 
maar toch sexy uitstraling. Iconen zoals Madonna hielden 
de punkstijl in leven, en zetten de trend voort. In zekere 
zin symboliseerde dit de vrijheid waar ze naar op zoek 
waren net zoals de vrouwen in de jaren twintig. 

BACK TO SIMPLE 
IN DE EENENTWINTIGSTE EEUW
De Little Black Dress keerde terug naar zijn oorsprong 
en werd heel wat eenvoudiger. Ze waren strak en kort en 
hadden meestal eenvoudige mouwen, of helemaal geen 
mouwen maar met bijvoorbeeld spaghettibandjes. De 
kleedjes hadden uitlopende halslijnen, de huid werd meer 
blootgesteld en zo kreeg je in het jurkje een bodycon 
figuur. 

HEDENDAAGS
De dag van vandaag zien we veel verschillende stijlen en 
varianten van de LBD. Alle trends van vroeger zien we 
nu nog steeds terug. De zwarte jurk zal nooit saai worden 
vanwege zijn klassieke rol in de afgelopen jaren. Trends 
kunnen komen en gaan, maar de Little Black Dress blijft 
voor altijd. 
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BLACK IS BACK 
Hoe kan het ook anders, black is back and bigger then ever. We 
zien de kleur bij elke designer prominent terugkeren in 
verschillende materialen en stijlen. Zo zagen we de punk stijl 
bij Alexander Mcqueen, Prada en Saint Laurent en werd het 
in een eighties jasje gestoken bij Isabel Marant. In dit geval 
geldt ook niet less is more. Hoe meer zwart in een outfit hoe 
beter. Zwart is een kleur die veel klasse en luxe uitstraalt, 
maar ook een kleur die staat voor pijn en verdriet. Dat eerste 
is iets waar we soms net iets te veel mee bezig zijn. Daarom 

is het belangrijk dat je de kleur in zijn waarde laat en niet te 
veel extra accessoires of elementen toevoegt. 

BROWN TONES
Wanneer je aan koude herfstdagen denkt, schieten 
bruintinten en beige kleuren je onmiddellijk te binnen. 
Deze tinten zijn dus onmisbaar voor de koudere seizoenen. 
Ze weerspiegelen de transformaties in de natuur en hoe 
onze wereld evolueert. Iets waar we tegenwoordig dagelijks 
mee bezig zijn. Daarom lieten de ontwerpers zich hierdoor 

Door: BYRTHE BIESEMANS

TRENDS VROUWEN 
FW20/21

De wereld staat meer en meer stil bij problemen waar we in ons dagelijks 
leven tegenaan lopen. De opwarming van de aarde en genderneutraliteit 
hebben het afgelopen jaar heel veel aandacht gekregen, en zo is dat voor de 
fall en winter 2020 fashion niet anders. De designers lieten zich inspireren 
door de kleuren van de natuur. Ze kiezen steeds vaker voor sustainable ma-
terialen in combinatie met gender neutrale kleuren. Dit zijn de trends van 
FW 2020 op een rijtje! 

KLEUREN

inspireren, om wederom aandacht te besteden aan het 
welzijn van onze aarde. De beige kleuren doen denken aan 
de droogte in de woestijn, terwijl de roestbruine kleuren 
dan weer staan voor het brandende amazonewoud. Voor 
het ultieme effect worden de kleuren ook nog eens samen 
gecombineerd. 

SOFT COLOURS 
Het kleurenpalet voor dit seizoen bestaat vooral uit 
zachte seizoensgebonden kleuren. Men kiest voor niet 
te uitdagende kleuren die heel lieflijk ogen. Ze hebben 
een gevoel van nostalgie en eenvoud. Heldere tonen 
die een kalmerende uitstraling moeten geven zoals 
huidtinten en pastels. Ook deze trend weerspiegelt de 
natuur. De pastels vloeien voort uit de zachte tinten van 
verschillende bloemsoorten. In deze trend zien we ook 
neo-neutrals, neutrale kleuren die door een extra beetje kleur 
wat specialer worden dan de klassieke tint: bijvoorbeeld 
een groene zandtint. 

PRIMAIRE KLEUREN
Naast de zachte en neutrale kleuren, zien we ook veel 
primaire kleuren op de catwalks verschijnen. Een 
buitenaards kleurenpalet van geel, rood en blauw in 
combinatie met neon accenten en metallic. Hiervoor 
haalden de ontwerpers hun inspiratie wat verder weg. 
Ze vlogen helemaal naar outer space om zich te laten 
beïnvloeden door de kleuren van onze Melkweg en het 
sterrenstelsel. 

NATURE GREENS
De designers willen aandacht creëren voor een van de 
grootste problemen van het moment, de opwarming van 
de aarde en de onwetendheid over sustainability. Daarom 
werken ze vooral met recyclebare materialen en zien 
we ook natuurtinten zoals mosgroen, donkergroen en 
munt terugkomen in de silhouetten. Deze worden ofwel 
gecombineerd met andere zachte kleuren, of met donkere 
en harde kleuren. Ook laten ze zich inspireren door 
de kleuren en patronen van dieren zoals krokodillen, 
alligators en reptielen gecombineerd met grijs en navy. 
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DOOR: YELIZAVETA DOMBROVSKA

TREND FORECAST
ACCESSOIRES FW 20/21 

‘SOMETHING NEW AND SOMETHING OLD’

Wat zijn de voorspellingen voor volgend jaar? Het mag allemaal een beetje 
méér, groter en opvallender zijn op het vlak van accessoires. Opmerkelijk is 
ook de buitenaardse inspiratie die enorm geapprecieerd wordt door de mo-
deontwerpers. Ze zullen hier veelal gebruik van maken in combinatie met 
de nieuwe technologie. Mode wordt dus duurzaam en milieuvriendelijk. 

PRETTY BIG THINGS
Juwelen en andere accessoires zijn sinds jaren de perfecte 
manier om een look volledig om te vormen. Hoe groter 
het juweel hoe beter, zo luidt de trend voor het volgend 
najaar. Alles wat opvallend en glamoureus is zal de totale 
look een vleugje elegantie en plezier bezorgen. De nieuwe 
trend draait om statement juwelen die alle aandacht naar 
zich toe trekken. De chokers zijn terug van weggeweest, 
maar deze keer veel beter en groter en afgewerkt met 
details, subtiliteit en geïnspireerd op punkrock.
En ook de layered necklaces zijn weer in. Wat hebben we 
het gemist. Het beste hieraan is dat je de halskettingen 
in fijne laagjes kan dragen door sierlijke en eenvoudige 
kettingen te combineren. Maar ook gebruik kan maken 
van dramatische, overdreven dikke kettingen om de look 
wat stoerder te maken.
En last but not least: the chains. Het geweldige hieraan is 
dat je het juweel niet enkel rond je hals kan dragen maar 
ook kan gebruiken als armband. Ze zijn eenvoudig te 
combineren en passen bijna bij elke outfit.

DE HANDTAS: XL IS HOT
Een trendy bag vult elke outfit zonder twijfel aan. Voor 
het volgend seizoen 2020-2021 mag de creativiteit zijn 
vrije loop begaan. Of je nu naar een zakelijke bijeenkomst 
moet of een dagje gaat shoppen, de keuze zal groot 
genoeg zijn.
Om contrast toe te voegen aan je outfit kan je weer 
kiezen voor een gewaagde bekleding. Dankzij de 
hightech materialen zoals veganistisch leer en herwonnen 
stukken, zullen handtassen van reptielen-, krokodillen- en 
slangenhuid een niet te ontbreken must-have worden in 
je garderobe. Maar ook andere (abstracte) prints zullen 
een comeback maken. Om je (zwarte) outfit wat kleur in 
te blazen kun je gaan voor een tas met een bloemen- of 
dierenprint. Ook grafische ontwerpen van dieren zullen 
niet ontbreken. Denk maar aan het wereldberoemde 

beertje van het modehuis Moschino. Creativiteit en 
humor vormen een gouden duo volgend seizoen.
Voor de durvers onder ons wordt daar nog een schepje 
bovenop gedaan. Wie graag wil opvallen in de winter 
kan voor een model met vacht of bont kiezen, niet enkel 
trendy maar ook functioneel want het zal je handen lekker 

warm houden. 

Grote letters, logo’s en teksten trekken alle aandacht 
volgende herfst/winter. De uitvoering mag zo gedurfd 
zijn als je maar wenst. Een combinatie van woorden, 
vormen en kleuren zal je outfit doen uitblinken.
En dat is nog niet alles. Naast de verschillende 
uitvoeringen mag de tas in verschillende formaten en 
vormen voorkomen. Boodschappen doen of gaan sporten 
kan vanaf nu ook met een modieuze handtas. Tassen 
met grote afmetingen of een XL-formaat zijn niet alleen 
praktisch om alle nodige spullen mee te nemen maar ook 
stijlvol. In dit geval moet je kiezen voor een effen kleur 
met minimalistische details. Wat de vorm betreft wordt 
de inspiratie gehaald uit futuristische silhouetten. Ronde, 
half ronde, rechthoekige en zelfs hexagonale handtassen 
gecombineerd met een kleurenpalet van neon kleuren en 
metallic van ruimteschepen.

HANDGEMAAKTE BREIWERKEN
Koud zullen we het zeker niet hebben, want breiwerken en verschillende weeftechnieken 
zijn in de herfst en winter van 2020 helemaal hip. Opnieuw wordt bij deze trend het 
welzijn van onze planeet in het achterhoofd gehouden. De consument wil minder, voor 
betere kwaliteit. Kledingstukken die jaren mee kunnen en er nog steeds heel goed uitzien. 
Het gebruik van gerecycleerde materialen wordt daarom steeds belangrijker. We willen 
kledij die geen ecologische voetafdruk achterlaat en onze wereld beschermd tegen de 
schade die de mode-industrie veroorzaakt. 

CHECK & PLAID 
Geruite prints zijn overal dit seizoen. Ze zijn enorm veelzijdig en elegant en passen zowel 
voor vrouwen als voor mannen. De klassieke ruit wordt in een nieuw jasje gestoken. Ze 
krijgen een update en worden gemoderniseerd door de opvallende kleurenkeuzes en 
combinaties. De print wordt verfijnder en zorgt voor sterke looks. De ruit is een enorm 
veelzijdige print waarmee de ontwerpers verschillende kanten op kunnen, waardoor het 
voor elk type kledij past. De keuze voor dunnere lijnen kan de look complexer maken wat 
erg mooi aansluit bij een blazer of jas. Dit seizoen stappen we af van de veilige keuze en 
zoeken we extremer kleuren op. De klassieke wit-zwart ruit ruilen we in voor rood, oranje 
en groenblauw. 

LEATHER
Ook in 2020 blijft deze trend hangen. Een absolute favoriet van velen. De catwalks en 
rode lopers worden overspoeld met leather looks die gestyled zijn op verschillende manieren. 
De voor de hand liggende edgy rock look, maar ook het tegenovergestelde. Het mag ook wat 
uitdagender dan voordien. We blijven niet bij de veilige leren bikervest. Leren jumpsuits, 
broeken, rokken en zelfs pakken stelen de show. Ook bij deze trend blijft zwart hangen, 
maar we zien ook steeds meer kleur, waar dan gekozen wordt voor kleuren die in het oog 
springen zoals felrood en brandweeroranje. 

MATERIALEN
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Voor de volgende herfst/winter zien we qua kleurgebruik 
vooral een mix van warme en natuurlijke kleuren (kaki 
en beige) en zal comfort en het ‘huiselijk’ gevoel centraal 
staan in combinatie met warme materialen voor een 
casual en strakke uitstraling.
Daarom zullen schoenen het volgend seizoen bont en 
vacht bevatten. Of het nu sportschoenen, laarzen, botten 
of loafers zijn; alles staat in het teken van comfort om je 
lekker warm te houden. Voor een wat stoerdere outfi t kan 
je gaan voor de combat laarzen in mannelijke of militaire 
stijl. Ze zijn niet enkel comfy, maar ook praktisch tijdens 
modderige en regenachtige dagen.
De stijl die we het meeste gaan zien, is de stijl van de seventies. 
Afgelopen jaar waren de vintage schoenen heel erg geliefd 
bij het publiek, dus wordt deze lijn doorgetrokken naar 
de trends voor 2020/2021. Daarnaast zien we schoenen in 
alle kleuren van de regenboog verschijnen, denk maar aan 
roze, groen en geel. Deze schoenen hebben voornamelijk 
een abstracte stijl.
  Dierenprints zijn nog steeds hot en trendy in de 
modewereld en dus ook voor volgende winter. Combat 

laarsjes zijn bijna een heel jaar door heel hip en gegeerd. 
Dus het spreekt voor zich dat deze trend nog even zal 
doorlopen, weliswaar met een kleine twist; studs, gespen 
en kettingen zullen de schoenen afmaken. 
  Tijdens de trendvoorspelling van volgende winter zullen 
schoenen een futuristische look krijgen. Dat zie je terug 
in het design van bijvoorbeeld vierkante en metalen 
hakken, laarzen en botten. Schoenen van glanzend 
materiaal zoals metallic, leer en pailletten die zorgen voor 
een futuristische look. 
Hoe meer studs, spikes, riemen en veters jouw schoen 
voor het najaar zal bevatten, hoe beter! Het mag lekker 
opvallend zijn maar to much van het goede is overbodig, 
dus zorg ervoor dat je handtas of andere accessoire 
minimalistisch blijft.
Ook knielaarzen zijn weer in! De lengte en prints bepaal 
je zelf, maar kies voor een paar met imitaties van wat er 
in de natuur te vinden is in combinatie met high-tech 
materialen. Denk maar aan zachte pastels in combinatie 
met huidtinten en de neutrale kleuren. 

DOOR: FEMKE DEBLEY

TREND FORECAST 
SCHOENEN FW20/21

Eigenlijk is het niet zo vreemd dat veel vrouwen lijden aan een serieuze 
schoenenverslaving. Schoenen passen namelijk altijd en zijn misschien nog 
wel belangrijker dan de kleding die je draagt. Het nieuwe modeseizoen 
brengt weer heel veel mooie schoenentrends. Een waar paradijs.

PARIS
FEB.
11 — 13 
2020
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